P ROLOGI S P ODP Í SAL NA SLOVEN SKU DVE N OVÉ N Á JOMN É ZM LUVY

 Spoločnosti P rotect Bratislava a Lagermax si prenajali 8000 m 2 
P RA HA – 5. marca 2009 – P roLogis (N YSE: P LD), jeden z popredných
medzinárodných poskytovateľ ov distribučných nehnuteľ ností, dnes oznámil, že
podpísal pre P roLogis P ark Bratislava dve nové nájomné zmluvy na približne
8000 m 2 .
Protect Bratislava s.r.o., dcérska spoločnosť Cerva Export & Import, ktorá patrí
k najväčším veľkoobchodným predajcom ochranných pracovných pomôcok v strednej
a východnej Európe, si prenajala 5000 m2 v budove č. 5. Lagermax, popredná rakúska
spoločnosť v oblasti logistiky a prepravy automobilov, si prenajala 3 000 m² v rovnakej
budove.
„Teší nás, že ProLogis Park Bratislava, ktorý nedávno získal významné ocenenie, je
úspešný aj v natoľko zložitom ekonomickom období.“ povedal M ario Sander, M arket
Office P roLogis pre Českú republiku a Slovensko. „Česká republika i Slovensko sú
kľúčové lokality pre mnohé transeurópske korporácie. Aj preto veríme, že o naše
jedinečné distribučné a skladovacie nehnuteľnosti, ktoré majú voľné priestory okamžite
k dispozícii, bude záujem počas celého roka 2009. Sme naozaj radi, že si obe spoločnosti
vybrali práve nás a tešíme sa na budúcu spoluprácu.“
„ProLogis Park Bratislava sme si vybrali pre jeho strategické umiestnenie a tiež pre
vysokú úroveň služieb. Sme nanajvýš spokojní a ProLogis bude naša prvá voľba pri
potenciálnej expanzii v budúcnosti,“ oznámil Andrej Bábsky, riaditeľ Lagermax.
„Rozvoj našej spoločnosti je priamo spojený so začlenením Slovenska do štruktúr
Európskej únie aj s rastom dopytu na tunajšom trhu. Výrobcovia v súčasnej dobe
vynakladajú viac prostriedkov na ochranné pracovné pomôcky, čo viedlo aj k nárastu
našich aktivít. Preto potrebujeme spoľahlivého partnera, ktorý nám poskytne kvalitné
skladovacie priestory a umožní hladký priebeh prípadnej expanzie v budúcnosti. Po
dôkladnej analýze trhu sme sa jednoznačne rozhodli pre spoločnosť ProLogis,“ vyhlásil
Jozef P aulen, riaditeľ P rotect Bratislava.
ProLogis Park Bratislava, ktorý pred nedávnom získal ocenenie CiJ Awards v kategórii
najlepší logistický projekt za rok 2008, sa nachádza približne 24 km východne od centra
slovenského hlavného mesta, v blízkosti diaľnice E75, 16 km od medzinárodného letiska
v Bratislave. Areál zahŕňa šesť budov s celkovou rozlohou 182 600 m² skladovacích
priestorov a medzi klientov patria: Brilux, Carcoustics, DHL, Gebrϋder Weiss, HOPI,
Lekkerland, Nay Elektrodom, Spandex, Tesco, Weindel a Wincanton.
K 31. decembru 2008 vlastnil ProLogis na Slovensku viac ako 380 000 m² priemyselných
priestorov (tri distribučné parky).

P roLogis
ProLogis je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov distribučných nehnuteľností,
ktorý vlastní viac ako 44 miliónov m2 priemyselných priestorov na trhoch v Severnej Amerike,
Európe a Ázii. Spoločnosť prenajíma priestory viac ako 4000 klientom z rôznych odvetví , vrátane
výrobcov, maloobchodníkov, dopravcov a ostatných spoločností využívajúcich logistické služby vo
veľkom meradle. Viac informácií nájdete na www.prologis.com.
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