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Sieć Piotr i Paweł rozrasta się w MLP Teresin
MLP Group przekazało firmie Piotr i Paweł dodatkowe 22 tys. mkw. w parku MLP Teresin.
Właściciel sieci supermarketów spożywczych zwiększył tym samym wykorzystywaną
powierzchnię w tym parku logistycznym do 36 tys. mkw.

MLP Group przekazało firmie Piotr i Paweł dodatkowy obiekt o powierzchni 22 tys. mkw. znajdujący
się na terenie parku MLP Teresin. Tym samym właściciel sieci supermarketów spożywczych powiększył
wynajmowaną powierzchnię magazynową w tym parku logistycznym do łącznie 36 tys. mkw. Firma
Piotr i Paweł od początku 2014 r. korzysta także z ok. 8,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej w
parku MLP Poznań I. To oznacza, że obecnie ma do dyspozycji łącznie ok. 44,5 tys. mkw. powierzchni
w parkach należących do MLP Group.
Firma Piotr i Paweł wywodzi się z Poznania, gdzie w 1990 roku powstawały jej pierwsze placówki
handlowe. Obecnie Piotr i Paweł posiada 138 supermarketów w całej Polsce, w każdym województwie
i jest jedyną tak dużą polską siecią supermarketów.
MLP Teresin jest nowoczesnym centrum, które docelowo będzie się składać z 6 hal magazynowych o
powierzchni 140 tys. mkw. Park powstaje na terenie 37 hektarów. MLP Teresin zlokalizowany jest w
Gnatowicach Starych w gminie Kampinos, 45 km na zachód od centrum Warszawy, w pobliżu drogi nr
92 łączącej Warszawę z Poznaniem oraz 20 km od autostrady A2 i węzła Wiskitki.

***
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.
Grupa prowadzi obecnie osiem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP
Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Czeladź oraz
MLP Gliwice. Na podstawie umowy deweloperskiej Grupa jest odpowiedzialna także za komercjalizację
parku logistycznego MLP Bieruń, który został sprzedany w 2015 roku. Ponadto, Grupa posiada działki i
umowy rezerwacyjne na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w
skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi
łącznie trzynaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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