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MLP Group wybuduje magazyn dla MAKRO
MLP Group podpisał umowę z siecią hurtowni MAKRO Polska na długoterminowy najem
magazynu. Obiekt o powierzchni ponad 10 tys. mkw. zostanie uruchomiony w parku
logistycznym MLP Pruszków II już w pierwszym kwartale 2017 r. W transakcji doradzał
JARTOM Real Estate.

Od lewej: Eric Poirier – Prezes Zarządu MAKRO, Radosław T. Krochta – Prezes MLP Group S.A. foto: Wojciech Grzędziński

MAKRO inwestuje w unikalne magazyny w kluczowych lokalizacjach dostosowane do potrzeb sektora
HoReCa. Pierwszy obiekt powstanie przy współpracy z MLP Group.

- Rozwijamy model wielokanałowy poprzez połączenie usług dystrybucji żywności i formatu cash &
Carry, które dopasowujemy do lokalnych potrzeb rynkowych – komentuje decyzję Eric Poirier, Prezes
Zarządu MAKRO.
Pierwszy obiekt powstanie w okolicach Warszawy na terenie parku logistycznego MLP Pruszków II.
Jego powierzchnia wyniesie 10,1 tys. mkw. Obiekt będzie wyposażony w najnowocześniejsze
rozwiązania technologiczne, w tym system chłodnictwa oparty na technologii C02, zapewniające m.in.
niskie zużycie energii oraz wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego. Przekazanie gotowego
magazynu planowane jest w pierwszym kwartale 2017 roku.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z jednym z największych koncernów
handlowych na świecie. To dla nas bardzo ważna transakcja, która potwierdza wysokie kompetencje
MLP Group oraz duże zaufanie najemców – podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP
Group S.A.

Zespół MAKRO i MLP GROUP foto: Wojciech Grzędziński

***
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.
Aktualnie w skład portfela nieruchomości MLP Group wchodzi pięć parków logistycznych
zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin oraz MLP
Teresin. W przygotowaniu są kolejne inwestycje w okolicach Wrocławia oraz Gliwic. W planie jest
również uruchomienie projektów w Łodzi oraz kolejnego na Górnym Śląsku.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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