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ABM otrzymało dodatkową powierzchnię w MLP Lublin
MLP Group przekazało ABM Greiffenberger Polska dodatkowe 6,4 tys. mkw. w parku MLP
Lublin. Firma specjalizująca się w produkcji silników i systemów napędowych korzysta
obecnie łącznie z 16,2 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej.

MLP Group przekazało ABM Greiffenberger Polska gotowy obiekt o powierzchni 6,4 tys. mkw.
znajdujący się na terenie parku MLP Lublin. Tym samym firma specjalizująca się w produkcji silników i
systemów napędowych powiększyła wynajmowaną powierzchnię magazynowo-produkcyjną do łącznie
16,2 tys. mkw.

„Większość naszych parków logistycznych ma spory potencjał do dalszej rozbudowy. Pozwala to
naszym najemcom systematycznie dobierać powierzchnię i tym samym dopasowywać ją do ich
aktualnych potrzeb, zapewniają jednocześnie optymalizację kosztów. Z kolei nam gwarantuje
możliwość ciągłego rozwoju i wzrostu skali działania” – podkreśliła Agnieszka Góźdź, Head of Leasing
Department MLP Group S.A.
ABM Greiffenberger jest częścią koncernu Senata Group. W swoich fabrykach rocznie produkuje ok.
300 000 napędów. Firma ABM Greiffenberger była pierwszym najemcą parku logistycznego w Lublinie,
do którego wprowadziła się pod koniec 2014 r.

W ramach parku logistycznego MLP Lublin powstaje kompleks obiektów magazynowo-produkcyjnobiurowych wraz z infrastrukturą techniczną, wspólnymi powierzchniami i układem komunikacyjnym.
Docelowa powierzchnia przeznaczona na wynajem wynosi ok. 50 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 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. 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
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