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Startuje budowa magazynu dla Just In Time w MLP Gliwice
Firma Mirbud otrzymała od MLP Group dostęp do terenu, na którym zbuduje obiekt
magazynowy dla Just In Time. Dla podmiotu świadczącego usługi outsourcingu
logistycznego przeznaczone będzie 5 tys. m2 powierzchni w parku MLP Gliwice. Nowy
obiekt zostanie przekazany firmie Just In Time w połowie br.

MLP Group wybrało firmę Mirbud jako generalnego wykonawcę odpowiedzialnego za budowę obiektu
magazynowego dla Just In Time Logistics Sp. z o.o. Przekazany został jednocześnie teren na realizację
inwestycji. Dla firmy świadczącej kompleksowe usługi outsourcingu logistycznego Mirbud wybuduje
blisko 5 tys. m2 powierzchni w parku logistycznym MLP Gliwice. Z tego 4,8 tys. m2 będzie przeznaczone
na cele magazynowe, a na dodatkowych 150 m 2 będą przygotowane powierzchnie biurowe.
Powierzchnie magazynowe będą przeznaczone do składowania towarów. Przekazanie najemcy nowego
obiektu w parku MLP Gliwice planowane jest na czerwiec br.
MLP Gliwice znajduje się w Szałszy na terenie gminy Zbrosławice, zaledwie 6 km na północ od centrum
Gliwic. MLP Gliwice położony jest przy węźle Zabrze Zachód, łączącym autostradę A1 (Trójmiasto-Łódźgranica z Czechami) z drogą krajową nr 78 (Gliwice-Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w
Pyrzowicach). Ta doskonała lokalizacja sprawia, że MLP Gliwice jest atrakcyjnym miejscem dla wielu
obszarów działalności. Docelowo na terenie parku powstaną trzy budynki klasy A o łącznej powierzchni
61,5 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 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
trzynaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie.
Więcej informacji także na www.mlp.pl

MIRBUD S.A. – najważniejsze informacje
MIRBUD S.A. należy do największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Na rynku
budowlanym funkcjonuje od 1988 roku. Począwszy od 2002 roku Spółka realizuje kontrakty
budowlane z zakresu budownictwa przemysłowego, budownictwa obiektów użyteczności
publicznej oraz mieszkaniowego - wyłącznie jako Generalny Wykonawca. Od 2004 roku działalność
Spółki została poszerzona o projekty z zakresu infrastruktury drogowej. W 2006 roku Spółka
zmieniła formę prawną funkcjonowania, kontynuując swoją działalność budowlaną jako spółka
akcyjna. 28 grudnia 2008 roku (po 20 latach działalności) Spółka z sukcesem zadebiutowała na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Obecnie Spółka ma za sobą 30 letnie doświadczenie oraz 500 zakończonych projektów
inwestycyjnych w zakresie budownictwa: przemysłowego, komercyjnego, inżynieryjnodrogowego, mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej. Grupa Kapitałowa MIRBUD zatrudnia
blisko 750 pracowników (w przeważającej części inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi),
wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o różnorodnych
specjalizacjach w branży budowlanej. Atutem Spółki jest również nowoczesny park maszynowy
zapewniający wykonywanie większości prac na bazie własnego zaplecza.
Od 2006 roku MIRBUD S.A. stoi na czele Grupy Kapitałowej, prowadzącej zdywersyfikowaną
działalność biznesową. Wydzielona Spółka JHM DEVELOPMENT S.A. - zajmuje się działalnością w
zakresie budownictwa mieszkaniowego, natomiast Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA S.A. w Bydgoszczy - prowadzi działalność w zakresie realizacji robót drogowych i
mostowych oraz produkcji mas bitumicznych. Ponadto w skład Grupy Kapitałowej wchodzi także
MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. - właściciel i zarządca jednego z największych centrów handlowych w
Warszawie, a także EXPO MAZURY S.A. – właściciel i operator centrum wystawienniczokongresowego w Ostródzie.
Więcej informacji także na www.mirbud.pl
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