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MIRBUD rusza z budową dwóch obiektów w MLP Pruszków II
MLP Group przekazało firmie MIRBUD S.A., pełniącej funkcję generalnego wykonawcy,
tereny pod budowę dwóch obiektów w ramach parku logistycznego MLP Pruszków II.
MIRBUD S.A. zbuduje dla MLP Group hale magazynowe wraz z pomieszczeniami
biurowymi o łącznej powierzchni ponad 36,2 tys. m2. Dla cargo-partner, globalnego
operatora logistycznego, przygotowywane zostanie 9,3 tys. m2, a dla Avery Dennison,
producenta i dystrybutora etykiet oraz materiałów samoprzylepnych powstanie 13,3 tys.
m2 powierzchni magazynowej i biurowej.

Dla cargo-partner spedycja sp. z o. o., globalnego operatora logistycznego przygotowane zostanie 8
tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej oraz budynek biurowy o powierzchni 1,3 tys. m2, w
którym znajdzie się główna siedziba firmy. Na dachu części biurowej powstanie taras o powierzchni
300 m2, gdzie zasadzona zostanie trawa zwiększając walory użytkowe budynku. Zakończenie realizacji
obiektów i przekazanie ich najemcy planowane jest w trzecim kwartale 2018 r.
Z kolei dla firmy Avery Dennison Polska. Sp. z o.o., producenta i dystrybutora etykiet oraz materiałów
samoprzylepnych w parku MLP Pruszków II wybudowane zostanie ponad 13,3 tys. m2 nowoczesnej
powierzchni

magazynowej.

Obiekt

będzie

przeznaczony

na

cele

produkcyjno-magazynowe.

Udostępnienie najemcy nowych powierzchni planowane jest również w trzecim kwartale br.
Centrum logistyczne MLP Pruszków II położone jest w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w
odległości 5 km od Pruszkowa. Park zajmuje łącznie 72 hektarów i docelowo ma obejmować 285 000
mkw. MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy,
jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą

lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie
Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które
umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej.
***
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

MIRBUD S.A. – najważniejsze informacje
MIRBUD S.A. należy do największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Na rynku
budowlanym funkcjonuje od 1988 roku. Począwszy od 2002 roku Spółka realizuje kontrakty
budowlane z zakresu budownictwa przemysłowego, budownictwa obiektów użyteczności
publicznej oraz mieszkaniowego - wyłącznie jako Generalny Wykonawca. Od 2004 roku
działalność Spółki została poszerzona o projekty z zakresu infrastruktury drogowej. W 2006 roku
Spółka zmieniła formę prawną funkcjonowania, kontynuując swoją działalność budowlaną jako
spółka akcyjna. 28 grudnia 2008 roku (po 20 latach działalności) Spółka z sukcesem
zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Obecnie Spółka ma za sobą 30 letnie doświadczenie oraz 500 zakończonych projektów
inwestycyjnych w zakresie budownictwa: przemysłowego, komercyjnego, inżynieryjnodrogowego, mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej. Grupa Kapitałowa MIRBUD zatrudnia
blisko 750 pracowników (w przeważającej części inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi),
wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o różnorodnych
specjalizacjach w branży budowlanej. Atutem Spółki jest również nowoczesny park maszynowy
zapewniający wykonywanie większości prac na bazie własnego zaplecza.
Od 2006 roku MIRBUD S.A. stoi na czele Grupy Kapitałowej, prowadzącej zdywersyfikowaną
działalność biznesową. Wydzielona Spółka JHM DEVELOPMENT S.A. - zajmuje się działalnością w
zakresie budownictwa mieszkaniowego, natomiast Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA S.A. w Bydgoszczy - prowadzi działalność w zakresie realizacji robót drogowych i
mostowych oraz produkcji mas bitumicznych. Ponadto w skład Grupy Kapitałowej wchodzi także
MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. - właściciel i zarządca jednego z największych centrów handlowych w
Warszawie, a także EXPO MAZURY S.A. – właściciel i operator centrum wystawienniczokongresowego w Ostródzie.
Więcej informacji także na www.mirbud.pl
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