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MLP Group podwoiło poziom komercjalizacji
W pierwszej połowie br. MLP Group podpisało 22 umowy, dotyczące wynajęcia łącznie
217 tys. m2 powierzchni magazynowej w Polsce, Niemczech oraz Rumunii. Osiągnięty
wynik jest ponad dwukrotnie wyższy od poziomu sprzed roku, kiedy skomercjalizowano
nieco ponad 100 tys. m2.

W pierwszej połowie 2019 r. MLP Group podpisało 22 umowy najmu, komercjalizując łącznie około
217 tys. m2 powierzchni magazynowej i biurowej w Polsce, Niemczech oraz Rumunii. Z tego blisko 122
tys. m2 powierzchni zostało wynajęte przez klientów w ramach nowo realizowanych inwestycji.
Transakcje na łącznie około 95 tys. m2 dotyczyły zwiększenia wielkości wynajmowanej powierzchni
przez dotychczasowych klientów lub przedłużeń okresu najmu oraz wynajęcia przez nowych klientów
istniejącej powierzchni.
Skomercjalizowana w pierwszej połowie tego roku powierzchnia była ponad dwukrotnie większa niż w
analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy wynajętych zostało nieco ponad 100 tys. m 2.
Najwięcej umów obejmujących łącznie komercjalizację blisko 79 tys. m 2 dotyczyło parku logistycznego
MLP Unna działającego na rynku niemieckim. Pozostałe transakcje dotyczyły centrów logistycznych
MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Wrocław, MLP Lublin MLP Poznań West oraz MLP Bucharest
West.

„Minione półrocze było dla nas bardzo udane. Znaczącą rolę w procesie komercjalizacji odegrał rynek
niemiecki. Potwierdza to skuteczną realizację naszej strategii zorientowanej na ekspansji w tym kraju
oraz dalszym dynamicznym rozwoju w Polsce. Podwojenie wielkości wynajętej powierzchni w

porównaniu do ubiegłego roku, który był również dla nas bardzo udany, oznacza jednocześnie
kontynuowanie wieloletniego trendu wzrostu skali działania. Warto podkreślić, że ponad połowa
zakontraktowanej w tym roku powierzchni obejmuje nowo budowane obiekty” - podkreśliła Agnieszka
Góźdź, Dyrektor Działu Sprzedaży w MLP Group S.A.
***
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.
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”.
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.
***
Więcej informacji także na www.mlpgroup.com
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