Informacja prasowa 10.02.2015

MLP Group podpisało umowę najmu z Dachser
Dachser, globalny operator logistyczny, wynajął w parku MLP Poznań 8,4 tys. mkw.
powierzchni magazynowej i biurowej. To kolejna istotna umowa MLP Group z Dachser,
który korzysta już z magazynów w MLP Pruszków II.

Dachser podpisał z MLP Group umowę najmu na ponad 8,4 tys. mkw. powierzchni
magazynowo-biurowej w parku logistycznym MLP Poznań. Z tego 7,4 tys. mkw.
przeznaczone będzie na cele magazynowe, serwisowe i techniczne, a pozostałe ok. 1 tys.
mkw. na cele biurowo-socjalne. Obiekt zostanie przekazany we wrześniu br. Dachser jest
globalnym operatorem logistycznym. W Polsce spółka posiada 8 oddziałów, w których
zatrudnia ok. 260 osób.

„Jest to pierwsza istotna umowa podpisana przez nas w tym roku. Kolejne są w trakcie
negocjacji. Zapewnia nam to bardzo dobre perspektywy wzrostu w skali całego roku.
Jednocześnie jest to potwierdzenie, że nowa strategia MLP Group przynosi konkretne efekty
związane z dynamicznym zwiększeniem skali działania i poprawą osiąganych wyników
finansowych” – podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu
MLP Group S.A. „Bardzo cieszy nas rozszerzenie współpracy z firmą Dachser. W ramach

parków magazynowych należących do MLP Group nasi partnerzy mogą dynamicznie rozwijać
swoją działalność na terenie całego kraju” – dodał Radosław T. Krochta

Park logistyczny MLP Poznań zlokalizowany jest w miejscowości Koninko, ok. 15 km od
centrum Poznania i 3,5 km od autostrady A2. Docelowo inwestycja będzie obejmować 103
tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnych.
Firma Dachser jest już klientem MLP Group. Od marca 2013 r. korzysta z blisko 8 tys. mkw.
powierzchni magazynowej w parku MLP Pruszków II. W efekcie podpisanej umowy łącznie
będzie wynajmowała od MLP Group ok. 16,4 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.
MLP Group jest obecnie właścicielem sześciu parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I,
MLP Pruszków II, MLP Tychy, MLP Poznań, MLP Bieruń oraz MLP Lublin. W przygotowaniu są kolejne parki.
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