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MLP Group z dwoma nominacjami do nagród Eurobuild Awards
MLP Group zostało nominowane do nagród Eurobuild Awards. Nominacje zostały
przyznane w ramach dwóch kategorii, a rozstrzygnięcie tego prestiżowego w branży
nieruchomości komercyjnych konkurs nastąpi 6 grudnia br.

MLP Group zostało nominowane do nagród w ramach prestiżowego konkursu Eurobuild Awards.
Nominacje zostały przyznane w dwóch kategoriach: Warehouse Developer of the Year, CEE oraz New
Warehouse of the Year, Poland. Ostateczne głosowanie będące drugim etapem konkursu odbędzie się
podczas uroczystej gali w dniu 6 grudnia br.
W pierwszej kategorii Warehouse Developer of the Year, CEE spółka została wyróżniona za wyjątkowe
osiągnięcia biznesowe w ostatnich 12 miesiącach. Z kolei w kategorii New Warehouse of the Year,
Poland nominacja dotyczy rozbudowanego projektu deweloperskiego realizowanego przez MLP Group
dla sieci handlowej MAKRO Polska.
Jest to już 8. edycja konkursu Eurobuild Awards. W każdym roku jury składa się ze specjalistów rynku
nieruchomości komercyjnych, którzy doskonale znają rynek. Za każdym razem jury liczy około 200
osób, a głosowanie nadzoruje firma KPMG.
***
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 built-to-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 szesnaście operacyjnych parków logistycznych
zlokalizowanych w Europie.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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