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MDC2 pozyskał partnera do projektu MDC2 Park Łódź South
18 stycznia 2022 r., Warszawa: MDC2 – działający na polskim rynku deweloper zrównoważonych
powierzchni  magazynowych  i  przemysłowych  –  podpisał  umowę  z  Fortress  REIT  Limited  –
największym w RPA właścicielem i deweloperem nieruchomości logistycznych klasy premium. 

MDC2 Park  Łódź  South,  zlokalizowany  w  centralnej  Polsce,  będzie  pierwszym  projektem
realizowanym wspólnie z Fortress REIT Limited. To trzecia inwestycja logistyczna MDC2 i  zarazem
trzeci park logistyczny Fortress REIT Ltd. w Polsce. 

MDC2 Park  Łódź  South  jest  zaprojektowany  i  budowany  zgodnie  z  zasadami  zrównoważonego
rozwoju i strategią ESG; zespół ds. budowlanych MDC2 dąży do uzyskania certyfikacji BREEAM New
Construction  na  poziomie  Excellent.  ESG  stanowi  podstawę  strategii  MDC2 –  wszystkie  obiekty
dostarczane  przez  firmę  na  rynek  spełnią  najwyższe  standardy  i  wymagania  zrównoważonego
budownictwa,  w  tym  m.in.:  95%  materiałów  wykorzystywanych  przy  budowie  będzie  podlegało
recyklingowi, a dachy budynków będą przystosowane do instalacji paneli fotowoltaicznych.

MDC2 Park  Łódź  South  –  projekt  realizowany  przez  MDC2,  ogłoszony  we  wrześniu  2021  roku  –
pomieści centrum dystrybucyjne zlokalizowane w Polsce Centralnej, na południe od Łodzi, u zbiegu
autostrady  A1  i  dróg  krajowych  nr  91  i  12.  Inwestycja  dostarczy  80  000  mkw.  nowoczesnej  i
przyjaznej środowisku powierzchni  magazynowej,  której  oddanie do użytku jest  planowane na III
kwartał 2023 r.

„Bardzo cieszy nas pozyskanie tego projektu, ponieważ doskonale wpisuje się on w strategiczny profil
inwestycyjny Fortress REIT Limited. MDC2 Park Łódź South zapewni nie tylko najwyższy standard dla
nowoczesnego  obiektu  logistycznego  typu  big-box,  ale  także  spełni  wymagania  dotyczące
odpowiedzialności  środowiskowej  oraz  zrównoważonego budownictwa.  To kryteria  coraz  częściej
poszukiwane przez najemców" – stwierdził  Maciej Tuszyński, Dyrektor Zarządzający na Europę w
Fortress  REIT Limited. –  „Strategiczna lokalizacja  projektu i  jego niekwestionowana jakość,  które
zagwarantuje  deweloper,  firma  MDC2,  w  połączeniu  z  zapleczem  finansowym  i  doświadczeniem
Fortress REIT Limited niewątpliwie zaowocują komercyjnym sukcesem tego przedsięwzięcia”. 

„Zrównoważone  parki  logistyczne  i  centra  dystrybucyjne  cieszą  się  w  Polsce  dużym
zainteresowaniem, ponieważ coraz więcej  klientów poszukuje solidnych i  dobrze  zlokalizowanych
punktów w łańcuchu dostaw.  MDC2 Park  Łódź South,  ze  względu na swoją  centralną  lokalizację,
idealnie pasuje do strategii inwestycyjnej Fortress REIT, gdyż znajduje się w sercu głównego węzła
dystrybucyjnego w Polsce” – powiedział  Hadley Dean, Założyciel MDC2. – „Przez następną dekadę
polski rynek logistyczny będzie nadal wyprzedzał kraje Europy Zachodniej, zarówno pod względem
wzrostu łącznej aktywności deweloperów, jak i popytu netto."

W transakcji doradzały firmy Savills i ARC Capital Markets.



-KONIEC-

O firmach:

Fortress REIT Limited (Fortress) to notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu
(JSE) spółka działająca w modelu REIT, która posiada, zarządza i buduje powierzchnie komercyjne
stymulujące dalszy wzrost. Dzięki innowacyjnemu podejściu do rozwoju nieruchomości i właściwemu
zarządzaniu  aktywami,  firma  może  się  pochwalić  bogatym  portfolio.  Fortress  jest  obecnie
największym właścicielem i deweloperem nieruchomości logistycznych klasy premium w Republice
Południowej Afryki. Ponadto, dzięki inwestycji w NEPI Rockcastle PLC i przejęciu parków logistycznych
w Polsce i  Rumunii,  ma wgląd w szybko rozwijające się gospodarki  na rynku Europy Środkowej i
Wschodniej. Uzupełnieniem głównego portfela nieruchomości logistycznych jest portfel handlowy,
obejmujący  ponad  50  centrów  handlowych  (w  tym  nieruchomości,  których  firma  jest
współwłaścicielem).

MDC² to polski deweloper powierzchni magazynowych. Firma została założona w 2021 roku przez
doświadczonych specjalistów z branży nieruchomości komercyjnych. Zespół MDC2 liczy obecnie 20
osób.  Założyciele MDC2 brali  udział  w dostarczeniu na rynek w sumie ponad 3 milionów metrów
kwadratowych  powierzchni  magazynowej  w  ciągu  ostatnich  15  lat.  Firma  buduje  i  wynajmuje
zrównoważone  nowoczesne  budynki  logistyczne  w  Polsce  –  drugim  najszybciej  rozwijającym  się
rynku logistycznym w Europie. Wyróżnikami MDC² są koncentracja na polskim rynku, działanie w
ramach  jednego  sektora  oraz  doświadczony  zespół,  który  od  20  lat  buduje  i  sprzedaje  projekty
logistyczne i magazynowe. Kolejny projekt firmy, który jest obecnie w trakcie realizacji, to MDC2 Park
Gliwice. Jego oddanie do użytku zaplanowano na IV kwartał 2022 roku.

https://www.mdc2.pl/
https://fortressfund.co.za/

