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Patrick Kurowski wesprze ekspansję MLP Group w Niemczech
MLP Group wzmacnia zespół odpowiedzialny za rozwój parków logistycznych. Patrick
Kurowski

z

początkiem

lipca

br.

obejmie

funkcję

Country

Managera

i

będzie

odpowiedzialny za ekspansję MLP Group na rynku niemieckim i austriackim.
MLP

Group

wzmacnia

dział

ekspansji

zagranicznej. Do zespołu z początkiem lipca br.
dołączy Patrick Kurowski obejmując stanowisko
Country Managera. W ramach MLP Group będzie
odpowiedzialny

za

rozwój

i

komercjalizację

parków logistycznych na rynku niemieckim i
austriackim.
Patrick

Kurowski

posiada

wieloletnie

doświadczenie zdobyte podczas współpracy z
dużymi, międzynarodowymi firmami. W trakcie
wieloletniej pracy w agencji CBRE zajmował m.in.
stanowisko

Dyrektora

Działu

Powierzchni

Magazynowych i Przemysłowych. Brał udział w znaczących transakcjach na rynku nieruchomości w
Austrii i Polsce. Ściśle współpracował z deweloperami, głównymi wykonawcami i najemcami
powierzchni magazynowych.
Specjalizuje się w dostarczaniu optymalnych rozwiązań dla najemców powierzchni przemysłowych i
logistycznych,

zarządzaniu

transakcjami

najmu

dotyczących

nieruchomości

komercyjnych,

rozwiązaniami dla najemców, w tym także typu "build-to-suit". Posiada wysokie kwalifikacje w zakresie
wyceny, due diligence obiektów przemysłowych, zarządzania projektami, budowania i zarządzania
zespołami. Jest absolwentem Uniwersytetu Wiedeńskiego w zakresie zarządzania nieruchomościami
komercyjnymi.

„Jesteśmy przekonani, że Patrick znacząco przyczyni się do na ekspansji i sukcesu MLP Group na
rynku niemieckim i austriackim. Rynek niemiecki docelowo ma stanowić 50% naszego portfolio i jest
dla MLP Group rynkiem strategicznym” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group
S.A.
***
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. W Niemczech Grupa aktualnie
prowadzi jeden park logistyczny - MLP Unna. Z kolei w Rumunii zakupiła grunt pod budowę nowego
parku logistycznego – MLP Bucharest West. 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 na trzech obsługiwanych rynkach.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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