Informacja prasowa, 24.03.2020

MLP z kolejnym projektem – tym razem do portfela nieruchomości dołącza Łódź
MLP Group właśnie zakupiło nieruchomość gruntową w Łodzi przy ul. Ofiar Terroryzmu 11 września.
Nowoczesne centrum logistyczno-dystrybucyjne MLP Łódź zlokalizowane jest w południowo wschodniej
części Łodzi, w dzielnicy Widzew, (bliskim sąsiedztwie) zaledwie 4 km od autostrady A1, łączącej Łódź
z Trójmiastem oraz ok. 20 km (10 min) od autostrady A2 (Berlin-Poznań-Warszawa).

Nowy projekt powstanie na działce ok. 20 ha, a jego docelowa powierzchnia najmu wyniesie ok. 80
tys. mkw. Dostarczy najnowocześniejsze przestrzenie magazynów wielkopowierzchniowych typu BTS,
które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów MLP Group. Nowe centrum powstanie
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a obiekty magazynowe Spółki będą zaprojektowane tak,
aby spełniać wymagania certyfikacji BREEAM. Kompleks logistyczny MLP Łódź skierowany będzie przede
wszystkim do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji.
Budowa nowego centrum logistycznego ruszy na początku 2021 roku, a wydanie pierwszego gotowego
obiektu zaplanowane jest na Q3 2021 roku.

„Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować zakup tej nieruchomości. Centralna Polska to jeden z
najbardziej obiecujących regionów w kraju, a do tego doskonała lokalizacja naszego nowego projektu,
w samym centrum, szybko zyska duże zainteresowanie wśród potencjalnych najemców.” - powiedziała
Agnieszka Góźdź, Dyrektor Działu Sprzedaży w MLP Group S.A.

Świetna lokalizacja, wraz z dobrze przygotowaną infrastrukturą transportową (port lotniczy oraz
skrzyżowanie transeuropejskich autostrad A1 i A2) oraz dostępność wykwalifikowanej kadry
pracowniczej to decydujące czynniki wpływające na rozwój oraz atrakcyjność tego regionu. Nowy
projekt MLP Łódź jest pierwszym, ale nie ostatnim parkiem MLP Group w tym województwie, oprócz
doskonałej lokalizacji centrum, przyszli najemcy, a w szczególności ich pracownicy będą mieli
zapewniony doskonały transport publiczny.

„Celem strategicznym MLP Group jest obecność spółki w kluczowych regionach kraju i dlatego na nich
będziemy dokonywać nowych akwizycji działek, co pozwoli nam na zwiększenie naszego zaangażowania
na wspomnianych obszarach. W najbliższym czasie możemy spodziewać się znacznego spowolnienia na
rynku, wtedy kluczowe znaczenie będą miały lokalizacje w obrębie dużych miast. Dlatego my, jako MLP
Group nie obawiamy się tego, właśnie ze względu na obecność Grupy w newralgicznych miejscach w
kraju.” - dodała Agnieszka Góźdź Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A.
Nowoczesne centrum dystrybucyjne MLP Łódź to już 11 park Spółki w Polsce. Pozostałe centra
logistyczne wchodzące w skład portfolio MLP Group to MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Teresin,
MLP Poznań, MLP Poznań West, MLP Gliwice, MLP Wrocław, MLP Czeladź, MLP Wrocław West, MLP
Lublin, MLP UNNA, MLP Business Park Berlin I, MLP Business Park Niederrhein oraz MLP Bucharest West.
W tym roku planowane jest także dołączenie do portfela nieruchomości nowego projektu w Austrii w
okolicach lotniska we Wiedniu. Grupa posiada również szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych
gruntów pod planowane centra logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii. W skład aktualnego i
potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez Spółkę wchodzi łącznie szesnaście parków
zlokalizowanych w Europie na trzech rynkach – Polska, Niemcy i Rumunia.
***
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”.
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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