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Karol Kondrat wzmocnił zespół MLP Group
MLP Group powiększył zespół odpowiedzialny za ekspansję oraz komercjalizację parków
logistycznych. Karol Kondrat objął funkcję Leasing Managera i będzie odpowiedzialny za
pozyskiwanie terenów inwestycyjnych oraz wynajem powierzchni magazynowych na
rynku lubelskim.
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Karol Kondrat posiada 7-letnie doświadczenie w
branży nieruchomości magazynowych i przemysłowych. Dotychczas sfinalizował 64 transakcje najmu o
łącznej powierzchni 67 000 m2. Przed dołączeniem do zespołu MLP Group pełnił funkcję doradcy ds.
nieruchomości komercyjnych w ramach marki osobistej karolkondrat.pl. W latach 2012-2017 zdobywał
doświadczenie otwierając i prowadząc regionalny oddział Agencji Nieruchomości Komercyjnych
magazyny24.net w Lublinie. W latach 2016-2017 pełnił funkcję zarządcy nieruchomości w Centrum
Logistycznym Mełgiewska oraz był odpowiedzialny za komercjalizację powierzchni magazynowych i
produkcyjnych. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Politechnice Lubelskiej.
MLP Group rozwija aktualnie drugi park logistyczny w pobliżu Lublina. Pierwszy został już w całości
skomercjalizowany.

Nowa inwestycja zlokalizowana jest w podlubelskim Świdniku i dostarczy

docelowo około 51,5 tys. m2 nowoczesnych powierzchni magazynowo – produkcyjnych.
***
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.
Spółka, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, posiada portfel nieruchomości o łącznej
powierzchni najmu ponad 1 mln m². Za pośrednictwem biur w Warszawie, Katowicach, Monachium, Düsseldorfie i
Bukareszcie oferuje indywidualne rozwiązania w zakresie nieruchomości dla klientów i najemców z branż
logistycznej, handlu detalicznego, handlu elektronicznego, produkcji i motoryzacji.
Grupa prowadzi dwanaście operacyjnych parków przemysłowych w Polsce i posiada jeden park w budowie (w
Bukareszcie). Uruchomienie i rozbudowa parku logistycznego MLP Unna na powierzchni 12,5 hektarów stanowi

istotny etap w procesie realizacji planu rozwoju działalności Grupy w Niemczech. Kolejne projekty, które obecnie
są w fazie planowania, będą zlokalizowane w rejonie Berlina, Zagłębia Ruhry, Nadrenii w okolicach
Mönchengladbach oraz w regionie metropolitalnym Monachium.

Więcej informacji także na www.mlpgroup.com
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