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Polska ważnym regionem
Prologis podsumowuje wyniki za 2011 r.

O FIRMIE

W Polsce Prologis posiada ponad 2,1 min m2 powierzchni w 108 obiektach, położonych w 26 parkach dystrybucyjnych Fot. Prologis

■ Prologis to właściciel lub inwestor 
(w ujęciu skonsolidowanym lub po
przez nieskonsolidowane spółki jo
int venture) nieruchomości i projek
tów deweloperskich o powierzchni 
ok. 55,7 min m2 w 22 krajach.

■ Ma 4,5 tys. klientów, w tym przed
siębiorstwa produkcyjne, firmy 
z branży handlu detalicznego, trans
portowe i zewnętrzni dostawcy 
usług logistycznych.

■ W Europie Środkowo-Wschod
niej oferuje ponad 3,7 min m2 po
wierzchni logistycznych i magazy
nowych w 42 parkach.

■ W Polsce posiada ponad 2,1 min m2 
powierzchni w 108 obiektach, poło
żonych w 26 parkach dystrybucyj
nych.

ska Centralna, tam nawet widać spadki 
czynszów. Największym wyzwaniem jest 
zachodnia strona Warszawy, zwłaszcza 
Błonie, do których nie chcą wprowadzić 
się najemcy ze względu na brak siły 
roboczej.

1,7 min m2 wynajętej powierzchni 
magazynowej w Europie Środkowo
Wschodniej, o 400 tys. m2 więcej niż 
przed rokiem, z tego aż 58% w Polsce 
- to wynik firmy Prologis za 2011 r.

Prologis to jedyny operator logistycz
ny i deweloper, który działa na czterech 
kontynentach - w obu Amerykach, Eu
ropie i Azji. Gwałtowny rozwój firmy, 
zwłaszcza w regionie Europy Południo
wej, nastąpił dzięki fuzji ProLogis i AMB 
Property Corporation w zeszłym roku. 
Była to największa tego typu transakcja 
na przestrzeni ostatnich 20 lat. W jej 
wyniku powstała spółka Prologis Inc., 
właściciel, operator i deweloper obiek
tów dystrybucyjnych o powierzchni po
nad 55,7 min m2.

W Europie dysponuje on 13,7 min 
m2 powierzchni magazynowej i działa 
w 14 krajach. W zeszłym roku podpisał 
umowy najmu na 3,4 min m2 i rozpoczął 
17 budów o powierzchni 280 tys. m2.

Europa Środkowo-Wschodnia. 
2012 r. Prologis rozpoczął w tym re
gionie z ponad 51% udziałami w rynku 
wynajmu powierzchni dystrybucyjnych 
(wg raportu CB Richard Ellis), wliczając 
umowy najmu zawarte na mniej niż rok. 
Stanowi to 25% wzrost w stosunku do 
powierzchni wynajętej przez operatora 
w 2010 r. Ponad połowę nowych umów 
zawarto w Polsce.

Nowe umowy dotyczą 385 tys. m2, 
a przedłużone 872 tys. m2. Umowy krót

koterminowe - zawierane na krócej 
niż rok lub przedłużane z miesiąca na 
miesiąc - sfinalizowano na 454 tys. 
m2. W Polsce, Czechach i na Słowacji 
firma zakończyła budowę 3 obiektów 
typu build-to-suit o powierzchni 66 tys. 
m2. Czechy są drugim krajem w regio
nie, gdzie powstaje wiele nowych po
wierzchni, a większość wynajmują firmy 
produkcyjne.

Pod budowę obiektów magazyno
wych w Europie Środkowo-Wschodniej

Chcemy, aby współczynnik

POWIERZCHNI WOLNYCH, DO POŁOWY

2013 R. SPADŁ Z 13 DO 5%

Ben Bannatyne, dyrektor zarządzający Prologis

Prologis wykorzystał w 2011 r. 16,5 ha. 
Spieniężył 38,6 ha z banku gruntów. 
Dzięki wszystkim transakcjom współ
czynnik wolnej powierzchni w regionie 
zmniejszył się z i6%> do n°/o.

„To bardzo dobre wyniki. Koncen
trowaliśmy się zarówno na wynajmie 
dostępnej powierzchni, jak i na pro
jektach typu built-to-suit realizowa
nych na posiadanych gruntach. Dzięki 
zawieraniu umów krótkoterminowych 
mogliśmy szybko dostosowywać się 
do zmieniających się potrzeb naszych 
klientów i jednocześnie podnosić przy
chód operacyjny netto” - powiedział na 

konferencji prasowej Ben Bannatyne, 
dyrektor zarządzający Prologis w Eu
ropie Środkowo-Wschodniej.

W 2011 r. w Polsce Prologis podpisał 
umowy najmu na ponad 992 tys. m2, 
co stanowi 13% wzrost w stosunku do 
2010 r. Wynik ten dał firmie 48% udział 
w rynku pod względem wielkości zawar
tych transakcji (raport CB Richard Ellis), 
wliczając umowy na okres krótszy niż pól 
roku. Developer odnotował też zmniej

szenie współ
czynnika wolnej 
powierzchni z 19% 
do 13%.

W IV kwarta
le, po wynajęciu 
ponad 50 tys. 
m2 firmie Euro
net w Prologis 
Park Janki, firma

wznowiła tam budowę trzeciego maga
zynu o powierzchni 18 780 m2. Powstaje 
też Prologis Park Wrocław V.

„W ostatnich latach znacząco zmniej
szyła się liczba nowych obiektów dystry
bucyjnych. W wyniku tego na rynkach 
o ograniczonej dostępności wolnej po
wierzchni magazynowej i silnym popy
cie, nastąpiła stabilizacja czynszów, a na 
niektórych rynkach, jak Poznań i Górny 
Śląsk, odnotowano wzrost o 20-25%” 
- stwierdził Bartosz Mierzwiak, dyrektor 
rynku Prologis w Polsce.

Niewielkim powodzeniem, ze wzglę
du na drogi, cieszy się natomiast Pol-

Najbliższe miesiące. Prologis nadal 
będzie koncentrować się na wynajmie 
dostępnej powierzchni magazynowej 
oraz przedłużaniu kontraktów, najchęt
niej na dłużej niż 5 lat.

Ważnym regionem będzie Polska, 
która jest rynkiem globalnym z punktu 
widzenia Europy Środkowo-Wschodniej. 
Tu powstają też nowe obiekty, m.in. we 
Wrocławiu, Strykowie i Poznaniu.

„Naszym celem będzie również za
wieranie umów typu pre-lease (zawarte 
przed ukończeniem budynku). Będzie
my nadal optymalizować wielkość 
naszego banku gruntów w regionie, 
sprzedając działki leżące na terenach 
nie ujętych w strategii rozwoju bizne
su” - podsumował konferencję Ben 
Bannatyne.

Elżbieta Haber


