P ROLOGI S P RENA JAL V ČESKEJ REP UBLI KE 12 600 m² EURÓP SKEMU DI STRI BÚTOROVI
M ATERI Á LOV P RE P ODP ORU KOM UN I KÁ CI E

 I de o priestory v prvom trvalo udržateľ nom distribučnom parku P roLogis v strednej
a východnej Európe 
P RA HA – 16. marca 2009 – P roLogis (NYSE: P LD), popredný medzinárodný poskytovateľ
distribučných nehnuteľ ností, dnes oznámil, že v Českej republike prenajal 12 600 m²
poprednému európskemu distribútorovi materiálov pre podporu komunikácie.
Spoločnosť bude mať k dispozícii priestory v ProLogis Parku Úžice, modernom distribučnom areáli,
ktorý je práve vo výstavbe a vzniká podľa najprísnejších stavebných a ekologických noriem. Park sa
nachádza v strategickej lokalite pri diaľnici D8, iba 9 km od Prahy a je zárukou skvelého napojenia na
všetky dôležité dopravné tepny spájajúce Prahu s celým severným regiónom, Nemeckom
a medzinárodným prístavom v Hamburgu.
„Táto nová zmluva je skvelým príkladom našich schopností okamžite reagovať a vyhovieť prianiu
klienta,“ vyhlásil Ben Bannatyne, oblastný riaditeľ P roLogis pre strednú a východnú Európu.
„Mnoho spoločností v tomto regióne sa snaží implementovať stratégie, ktoré by optimalizovali
prevádzku ich distribučných sietí, a reagovať na pomerne silný dopyt. K tomu však potrebujú flexibilné
a cenovo dostupné distribučné nehnuteľnosti, ktoré sú ihneď k dispozícii. Poskytujeme najlepšie
zariadenia a služby svojho druhu, o ktoré majú záujem klienti z celého regiónu. ProLogis Park Úžice je
priekopnícky projekt v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a my sme radi, že je úspešný.“
ProLogis Park Úžice je prvý trvalo udržateľný projekt spoločnosti v strednej a východnej Európe. Areál
má k dispozícii vysoko kvalitné nehnuteľnosti zahŕňajúce množstvo ekologických konštrukčných
predností a technológií, ktoré napomáhajú znížiť dopad na životné prostredie – zvýšená nepriedušnosť
budov, systém regulácie osvetlenia, využitie dažďovej vody na zavlažovanie a čistenie fasády.
Súčasťou parku je tiež záhrada, ktorá dotvára príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov.
ProLogis Park Úžice v súčasnosti pozostáva zo štyroch budov o celkovej rozlohe viac ako 97 000 m²
a medzi klientov patria Rossmann, FIEGE, TRANSKAM a Wincanton Česká republika.
ProLogis je najväčší poskytovateľ distribučných nehnuteľností v strednej a východnej Európe a k 31.
decembru 2008 tu vlastnil viac ako 3,7 milióna m2 priemyselných priestorov.

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 4 000 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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