
Prologis v regióne strednej a východnej Európy predĺžil v druhom štvrťroku zmluvy 
na viac ako 300 000 m 2 

Najväčšia z obnovených zmlúv je na 99 000 metrov štvorcových 

VARŠAVA, Poľsko – 26. augusta  2011 – Prologis, Inc, popredný medzinárodný vlastník, prevádzkovateľ a 
developer priemyselných nehnuteľností, dnes oznámil, že v druhom štvrťroku 2011 v strednej a východnej 
Európe predĺžil nájomné zmluvy na plochy s celkovou rozlohou viac ako 300 000 metrov štvorcových. 

Obnovovanie zmlúv Prologisu naprieč regiónom v druhom štvrťroku zahŕňa veľké rozšírenie plôch v Poľsku, 
Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. K týmto rozšíreniam prišlo na základe pozitívneho prvého štvrťroka, 
v ktorom bolo slovenské portfólio kompletne prenajaté, boli ohlásené tri projekty na mieru a od začiatku roka boli 
podpísané ďalšie významné prenájmy. 

Kľúčové predĺženia nájmov za druhý štvrťrok: 

Plocha Klient Umiestnenie 
99 040 m² DHL Solutions Prologis Park Praha-Jirny, Česká republika 
49 740 m² Spotrebiteľský sektor Prologis Park Sochaczew, Poľsko 
29 140 m² Geodis Prologis Budaors DC1, Maďarsko 

17 460 m² Elektronický sektor Prologis Park Galanta-Gáň, Slovensko 

16 690 m² ALDI Prologis Park Chorzów, Poľsko 
12 080 m² ABC Data Prologis Park Sosnowiec, Poľsko 

„Prologis kladie dôraz na kvalitné dlhotrvajúce vzťahy s našimi zákazníkmi a tieto predĺženia prenájmu 
potvrdzujú, že naše vysoké štandardy služieb a rozsiahla sieť skladovacích priestorov sú pre biznis našich 
zákazníkov výhodné,“ povedal Ben Bannatyne, generá lny riaditeľ  Prologisu  pre strednú a východnú 
Európu. 

O Prolog is, Inc. 

Prologis, Inc. je popredný medzinárodný poskytovateľ a developer priemyselných nehnuteľností, ktorý sa zameriava na 
celosvetové a regionálne trhy naprieč Severnou a Južnou Amerikou, Európou a Áziou. K 30. júnu 2011 spoločnosť Prologis 
vlastnila či mala investície, či už na konsolidovanej báze alebo prostredníctvom nekonsolidovaných joint venture, 
nehnuteľnosti a developerské projekty s celkovým objemom viac ako 55,7 miliónov metrov štvorcových v 22 krajinách. 
Spoločnosť prenajíma moderné distribučné nehnuteľnosti viac ako 4 500 zákazníkom vrátane výrobcov, predajcov, 
dopravcov, poskytovateľov logistiky tretím stranám a ďalších podnikov. 
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