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Finsterwalder dołącza do grona najemców w MLP Unna
Firma logistyczna z Türkheim wprowadza się do parku logistycznego MLP Unna.
Finsterwalder

Transport

&

Logistik

będzie

korzystać

z

6200

m2

powierzchni

magazynowej. MLP Group negocjuje z kolejnymi, potencjalnymi najemcami, którzy są
zainteresowani oferowanymi powierzchniami.

MLP Group podpisało kolejną umowę najmu w parku logistycznym MLP Unna w Niemczech. Firma
Finsterwalder Transport & Logistik GmbH wykorzysta magazyn o powierzchni magazynowej
wynoszącej około 6200 m2 do celów cross dockingu. Obiekt został już przekazany klientowi. W
transakcji pośredniczyła agencja Brockhoff.
Finsterwalder Transport & Logistik GmbH jest firmą logistyczną z siedzibą w Türkheim w Niemczech.
Specjalizuje się w usługach logistycznych, transportowych i magazynowych. Operacje transportowe
realizuje na terenie całej Europy wykorzystując własną flotę około 260 nowoczesnych pojazdów.
Współpracuje także z partnerami obsługującymi rynki zachodniej, wschodniej i południowej Europy.
Firma oferuje jednocześnie przestrzeń magazynową w Türkheim (Allgäu), Halle / Saale i Gelsenkirchen
w Zagłębiu Ruhry, a także w innych magazynach na terenie Niemiec.

„W szybkim tempie komercjalizujemy powierzchnię w parku logistycznym MLP Unna. To już druga
umowa zawarta w ostatnim czasie, a kolejne są w trakcie negocjacji. Klienci dostrzegają i doceniają
nasze elastyczne podejście oraz możliwość dopasowania oferowanych przestrzeni magazynowych do
ich indywidualnych wymagań” – podkreślił Patrick Kurowski, Country Manager MLP Group S.A.
odpowiedzialny na rozwój parków logistycznych na rynku niemieckim i austriackim.
MLP Unna jest parkiem logistycznym położonym na działce o powierzchni 12,5 ha, Docelowa łączna
powierzchnia najmu wyniesie ok. 60 tys. m2 nowoczesnych magazynów. MLP Unna znajduje się w

miejscowości Unna w Nadrenii Północnej-Westfalii w obszarze metropolitarnym Zagłębia Ruhry, który
jest jednym z największych rynków logistycznych w Europie.
***
MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Grupa
działa na rynku polskim, niemieckim i rumuńskim 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.
Grupa prowadzi obecnie siedem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP
Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Gliwice oraz
dwa parki logistyczne w budowie – MLP Czeladź i MLP Poznań West. W Niemczech Grupa aktualnie
prowadzi park logistyczny MLP Unna. Z kolei w Rumunii buduje nowy park logistyczny – MLP
Bucharest West. 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 siedemnaście operacyjnych parków
logistycznych zlokalizowanych w Europie na trzech obsługiwanych rynkach.
Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych
utrzymuje je w swoim portfelu. Doceniają to najemcy, którzy przez cały okres współpracują z tymi
samymi osobami odpowiadającymi za wysoką jakość świadczonych usług.
Parki logistyczne MLP Group są bardzo wysoko oceniane przez najemców, czego potwierdzeniem jest
prestiżowa nagroda Eurobuilds Awards 2018 przyznana centrum MLP Pruszków I w kategorii
„Warehouse of the Year”.

***
Więcej informacji także na www.mlpgroup.com
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