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Żabka wprowadziła się do MLP Gliwice
MLP Group przekazało firmie Żabka Polska S.A. gotowy obiekt magazynowy o powierzchni
24,7 tys. m2 zlokalizowany w parku logistycznym MLP Gliwice.

Żabka Polska, właściciel sieci sklepów Żabka oraz Freshmarket, wprowadziła się do parku
logistycznego MLP Gliwice. Zgodnie z warunkami umowy MLP Group przekazało do użytkowania nowy
obiekt liczący 24,7 tys. mkw. powierzchni. Z tego blisko 23,8 tys. mkw. przeznaczone jest na cele
magazynowe, w ramach których około 4 tys. mkw. stanowić będą chłodnie i mroźnie. Pozostała
powierzchnia przeznaczona jest na potrzeby socjalno–biurowe.
- Właściciel sieci sklepów typu convenience jest naszym pierwszym dużym najemcą, który wprowadził
się do MLP Gliwice. Jesteśmy już w trakcie realizacji kolejnych kontraktów w ramach tego centrum
logistycznego. Jesteśmy przekonani, że atrakcyjna lokalizacja i profesjonalna obsługa przyciągną
kolejne podmioty pragnące inwestować w tym regionie - podkreślił Piotr Krawczyk, Manager of BTS
Projects w MLP Group S.A.
MLP Gliwice znajduje się w Szałszy na terenie gminy Zbrosławice, zaledwie 6 km na północ od
centrum Gliwic. MLP Gliwice położony jest przy węźle Zabrze Zachód, łączącym autostradę A1
(Trójmiasto-Łódź-granica z Czechami) z drogą krajową nr 78 (Gliwice-Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach).Ta doskonała lokalizacja sprawia, że MLP Gliwice jest atrakcyjnym miejscem
dla wielu obszarów działalności. Docelowo na terenie parku powstaną trzy budynki klasy A o łącznej
powierzchni 65,0 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 szesnaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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