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MLP Group osiągnęło blisko 100 mln zł zysku netto
MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze trzy
kwartały br. W tym okresie Grupa osiągnęła 102,2 mln zł przychodów, natomiast
zysk netto wyniósł 97,6 mln zł, co oznacza wzrost o 237% w porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego. Wartość kapitałów własnych (aktywów
netto) wzrosła od początku roku o 10,6% do 902 mln zł. Całkowita wynajęta
powierzchnia zwiększyła się w ujęciu r./r. o ponad 30%.

„Doskonałe wyniki osiągnięte w pierwszych 9 miesiącach potwierdzają, że pewnie zmierzamy do
kolejnego bardzo udanego roku. W minionym okresie mieliśmy do czynienia ze szczególnie silnym
popytem na małe i średnie powierzchnie magazynowe. Z sukcesem prowadzimy naszą ekspansję na
rynku niemieckim, realizując duże inwestycje w Unna, Mönchengladbach|Schwalmtal i Berlinie oraz
przygotowując kolejne projekty w Bochum, Koblencji i innych kluczowych regionach magazynowych
tego kraju. Nasze portfolio wysokiej jakości, dobrze zlokalizowanych aktywów magazynowych jest
bardzo atrakcyjne dla najemców. Świadczy o tym niski wskaźnik pustostanów. Większość budowanych
obiektów jest już objęta umowami najmu. Nasz program rozwojowy kontynuujemy w szybkim tempie,
bazując w dużym stopniu na dużym popycie generowanym przez najemców z segmentu e-commerce”
- podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku
uzyskał 102,2 mln zł przychodów, w porównaniu do 105,7 mln zł w analogicznym okresie
poprzedniego roku. Grupa zanotowała 152,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest
wynikiem blisko 2,5 krotnie lepszym niż rok wcześniej kiedy uzyskano 62,5 mln zł. Wynik netto wzrósł
natomiast w ujęciu r./r. o 237% do 97,6 mln zł. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec
września 2019 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 902 mln zł, czyli o 10,6% wyższe
niż wartości wykazane na koniec 2018 roku. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o
18,8% do 1,72 mld zł.
Całkowita powierzchnia wynajęta na koniec września br. zwiększyła się o ponad 30% w ciągu
ostatnich 12 miesięcy. Potencjał zabudowy na posiadanych gruntach wynosi ponad 1,23 mln m 2, co
oznacza możliwość podwojenia wielkości najmu. Poziom pustostanów na koniec trzeciego kwartału br.
był na poziomie około 3%.
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.
***
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 Eurobuild Awards 2018 przyznana centrum MLP Pruszków I w kategorii
„Warehouse of the Year”.
***
Więcej informacji także na www.mlpgroup.com
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