Informacja prasowa 29.07.2015

MarcPol przedłużył umowę najmu w MLP Pruszków I
Polska sieć marketów spożywczych MarcPol przedłużyła umowę wynajmu blisko 2,2 tys.
mkw. powierzchni magazynowych w MLP Pruszków I, należącym do MLP Group. Łącznie
w dwóch parkach logistycznych, należących do MLP Group, MarcPol wynajmuje blisko
7,2 tys. mkw. powierzchni.

Ogólnopolska sieć handlowa MarcPol podpisała z MLP Group umowę przedłużającą wynajem blisko 2,2
tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków I. Całość wynajmowanej powierzchni
została przeznaczona na magazynowanie. Obecnie sieć marketów spożywczych wynajmuje również
powierzchnie w parku logistycznym MLP Pruszków II, należącym do MLP Group. Łącznie w parkach
logistycznych MLP Group, MarcPol wynajmuje blisko 7,2 tys. mkw. powierzchni magazynowej.
MarcPol korzysta z powierzchni magazynowych MLP Group od 2012 r. „Naszym celem jest

zapewnienie najemcom oferty najlepiej odpowiadającej ich indywidualnym potrzebom. Cieszy nas fakt,
że ten wysiłek zostaje doceniony, a dotychczasowi najemcy chętnie przedłużają współpracę z MLP
Group. To utwierdza nas w przekonaniu, że nasze działania zmierzają w dobrym kierunku” –
komentuje Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group SA.
MarcPol S.A. powstał w 1988 roku. Obecnie jest największą polską siecią handlową liczącą ponad 60
placówek, zbudowaną wyłącznie w oparciu o polski kapitał. W jej skład wchodzą zarówno duże centra
handlowe o powierzchni ponad 4000 mkw., supermarkety, jak i mniejsze sklepy, w których Klienci
robią codzienne zakupy. Drugim filarem działalności jest budowa i zarządzanie obiektami handlowymi.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony przez MLP Group. Docelowa powierzchnia magazynowo produkcyjna wynosi 167 tys. mkw., znajdujących się na terenie 43 hektarów. W ciągu kilkunastu lat
funkcjonowania park ten stał się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną. Centrum
posiada około 50 klientów, którzy wynajmują powierzchnie od 200 do 18 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.

Więcej informacji także na www.mlp.pl
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