
 

 

MLP GROUP S.A. ZAPOWIEDŹ PUBLIKACJI  

WYNIKÓW PÓŁROCZNYCH 2022 ROKU 

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r. - MLP Group S.A. (GPW: MLG), wiodąca europejska 
platforma logistyczna, we wtorek 23 sierpnia 2022 r. opublikuje wyniki półroczne 
finansowe za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r. 

MLP Group jest wiodącym deweloperem, właścicielem i zarządcą wysokiej jakości parków 
logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji 
przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Firma jest 
właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu w obiektach 
gotowych lub posiadających pozwolenia na budowę wynoszącej ok. 1,55 mln m2. Wartość 
aktywów netto firmy wynosi 1,82 mld zł (na koniec grudnia 2021 roku).  

TELEKONFERENCJA DLA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Spotkanie online z Zarządem MLP Group S.A. odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r.  
o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego. 

Podczas wideokonferencji omówione zostaną wyniki finansowe, najważniejsze wydarzenia, 
osiągnięcia firmy w I półroczy 2022 r., aktualna sytuacja na rynku logistycznym, a także 
perspektywy i plany na pozostałą część tego roku.  

Prezentację poprowadzą: 

• Radosław T. Krochta – CEO MLP Group S.A. 

• Monika Dobosz – CFO MLP Group S.A.  

Aby dołączyć do prezentacji prosimy o kontakt: 

sales.pl@erstegroup.com 

Przemysław Nowosad +48 22 257 5712  przemyslaw.nowosad@erstegroup.com 

Wojciech Wysocki +48 22 257 5714  wojciech.wysocki@erstegroup.com 

VIDEOCHAT DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 

Spotkanie online z Zarządem MLP Group S.A. odbędzie się w dniu 9 września 2022 r. o 
godz. 10:00 czasu środkowoeuropejskiego. 

Videochat będzie dostępny na: https://www.pb.pl/story/akcja-inwestor/ (szczegóły zostaną 
opublikowane wkrótce) 
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

• W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa pozyskała najemców na 213 700 mkw. 

powierzchni, tj. prawie dwukrotnie (+91%) w stosunku do ubiegłorocznego 

wyniku, kiedy podpisano umowy na około 112 400 mkw. 

• Docelowa powierzchnia magazynowa MLP Group, w tym projekty inwestycyjne, 

wynosi około 1,55 mln mkw. 

• Na koniec 2021 roku wartość aktywów netto (NAV) wyniosła 1 825 mln zł,  a  

 w parkach Grupy wynajęto 762,8 tys. mkw. ukończonej powierzchni 

magazynowej i produkcyjnej. 

O MLP GROUP  

MLP Group jest wiodącym deweloperem, właścicielem i zarządcą wysokiej jakości parków 
logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji 
przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Firma jest 
właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu w obiektach 
gotowych lub posiadających pozwolenia na budowę wynoszącej ok. 1,55 mln mkw. Wartość 
aktywów netto firmy wynosi 1,82 mld zł (na koniec grudnia 2021 roku).  

Więcej informacji na stronie: www.mlpgroup.com 
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