P R OLOGI S P REN AJ AL 4 35 0 M ETR OV ŠTVOR COVÝ CH SP O LOČN OST I M OVI AN TO
N A SLOVEN SK U

BR ATI SLA VA – 19 . m ája 2 010 – P roLog is (N Y SE: P L D), jed e n z p op redných
m ed zinárod ných p oskytov ate ľ ov d istrib učný ch ne hnut eľ nost í, d ne s oznám il, že T he
M ovianto Gro up , jed en z hlavný ch eu rópsk yc h p oskytovat eľ ov log istick ých s lu žieb
v ob last i farm aceut ik y, b iotec hnológ ie a zd ravotníctva, si p renajal 4 351 me trov
štvorcový ch sk lad ovac íc h p riestorov v P roLog is P ark u Bratislava.
Spoločnosť Movianto sa sťahuje do svojich distribučných priestorov s rozlohou 4 351 metrov
štvorcových v budove číslo 6 v ProLogis Parku Bratislava, modernom distribučnom parku vo
výbornej lokalite v jednej z najväčších priemyselných zón na Slovensku. Movianto je súčasťou
Celesio AG, poprednej distribučnej skupiny pôsobiacej v oblasti zdravotníctva s ročným príjmom 2,8
miliardy EUR a s veľkoobchodnými pobočkami v 14 krajinách a farmaceutickými reťazcami v 9
krajinách. V súčasnosti má Movianto zastúpenie v Rakúsku, Belgicku, Českej republike, Dánsku,
Francúzsku, Nemecku, Írsku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku, Slovinsku, Španielsku a Veľkej
Británii.
„Viac ako 1 700 našich zdravotníckych odborníkov spravuje 225 000 paliet rozmiestnených v sieti
pobočiek v 13 európskych krajinách,“ povedal R o man Harvišč ák , riad iteľ sp oločnost i M ovianto
p re Česk ú re pub lik u a Slov ensk o. „Poskytujeme kompletné a inovatívne logistické a distribučné
služby, a dodávame a skladujeme farmaceutický tovar. Preto požadujeme skladovacie priestory tej
najvyššej kvality, ktoré spĺňajú naše flexibilné požiadavky a sú umiestnené vo výhodných lokalitách.
ProLogis nám poskytol všetky uvedené podmienky a to bol, spolu s ich vysoko kvalitnými službami,
hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli pre ProLogis Park Bratislava”.
„Zmluva o prenájme s takým významným klientom, ako je Movianto, dokazuje, ze ProLogis úspešne
kombinuje profesionálne siete manažmentu a celosvetové skúsenosti s miestnym knowhow.
Rozumieme tomu, že tieto faktory sú pre kľúčové spoločnosti na trhu veľmi dôležité,“ povedal
M art in P o lák , P roLog is Leasing M anage r pre Slovensk ú rep ub lik u. „ ProLogis Park Bratislava
spĺňa všetky súčasné nároky na skladovanie a ponúka ideálne podmienky pre vnútroštátnu
a medzinárodnú distribúciu. Prajeme spoločnosti Movianto veľa úspechov a tešíme sa na
pokračovanie našej úspešnej spolupráce v tomto parku ako aj ďalších parkoch v krajinách strednej
a východnej Európy.“
Túto transakciu sprostredkovala realitná kancelária Cushman & Wakefield.
ProLogis Park Bratislava sa nachádza východne od Bratislavy, 24 kilometrov od centra mesta, 2
kilometre od Senca a 16 kilometrov od medzinárodného letiska. Do parku je jednoduchý prístup cez

prvý diaľničný výjazd za Bratislavou na diaľnici E75 (Bratislava – Žilina) a je napojený na Európsky
koridor 4 smerom na Trnavu. V súčasnosti sa park skladá zo šiestich budov s celkovou rozlohou
takmer 183 000 metrov štvorcových skladovacích priestorov. Po dokončení sa bude v parku
nachádzať osem budov s celkovou rozlohou 290 000 metrov štvorcových priemyselných priestorov.
ProLogis portfólio na Slovensku se skladá z troch distribučných parkov  ProLogis Park Bratislava,
ProLogis Park Nové Mesto and ProLogis Park GalantaGáň  a zahŕňa dvanásť budov s celkovou
rozlohou viac ako 386 000 metrov štvorcových distribučných priestorov.

O spoločnos ti P ro Logis
ProLogis je popredný medzinárodný vlastník a správca logistických nehnuteľností spravujúci viac ako 44
miliónov štvorcových metrov priemyselných priestorov na trhoch v Severnej Amerike, Európe a Ázii.
Spoločnosť prenajíma priemyselné priestory viac ako 4 400 zákazníkom. Medzi klientov spoločnosti patria
výrobcovia, maloobchodníci, dopravcovia a ostatné spoločnosti využívajúce logistické služby vo veľkom
meradle. Pre viac informácií o spoločnosti, prosím navštívte: http://www.prologis.com
Sle dujte P roL ogis na T w itteri: http://twitter.com/ProLogis
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