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MLP Group poszerza współpracę z ABM
Firma ABM Greiffenberger Polska specjalizująca się w produkcji silników i systemów
napędowych, powiększy wynajmowaną powierzchnię w parku MLP Lublin o 6,4 tys. mkw.
Łącznie ABM Greiffenberger Polska będzie korzystać z 16,2 tys. mkw. powierzchni
magazynowo-produkcyjnej w parku MLP Lublin.

MLP Group zawarło z ABM Greiffenberger umowę dotyczącą poszerzenia zakresu współpracy. Na jej
podstawie firma specjalizująca się w produkcji silników i systemów napędowych powiększy
wynajmowaną powierzchnię magazynowo-produkcyjną w parku logistycznym MLP Lublin o 6,4 tys.
mkw. Czas trwania całości umów został wydłużony do 11 lat.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozszerzenia współpracy z naszym partnerem. Potwierdza to, że
dotychczasowa oferta oraz wysoka jakość oferowanych rozwiązań przez MLP spełnia oczekiwania
naszych klientów, a długość zawieranych umów gruntuje pozycję MLP. Z kolei systematyczny rozwój
wszystkich parków logistycznych w efekcie zawierania nowych kontraktów, przekłada się na stały
wzrost wartości MLP Group” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes MLP Group S.A.
ABM Greiffenberger jest częścią koncernu Senata Group. W swoich fabrykach rocznie produkuje ok.
300 000 silników. Firma ABM Greiffenberger była pierwszym najemcą parku logistycznego w Lublinie,
do którego wprowadziła się pod koniec 2014 r.
W ramach parku logistycznego MLP Lublin powstaje kompleks obiektów magazynowo-produkcyjnobiurowych wraz z infrastrukturą techniczną, wspólnymi powierzchniami i układem komunikacyjnym.
Docelowa powierzchnia przeznaczona na wynajem wynosi ok. 55 tys. mkw.
***

MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje
MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce.
Grupa działa na rynku w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając
wszechstronnych rozwiązań w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej wielu
międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. W celu
zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, wszystkie projekty realizowane przez Grupę
wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz stosowanie rozwiązania typu builtto-suit.
Aktualnie w skład portfela nieruchomości MLP Group wchodzi siedem parków logistycznych
zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Wrocław,
MLP Gliwice oraz MLP Teresin. W planie jest również uruchomienie w tym roku projektów w Łodzi oraz
kolejnego na Górnym Śląsku.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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