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Matras rośnie w centrach handlowych
Waimea Holding wybuduje w Goleniowie pod Szczecinem terminal cargo

1
Face
book

Goo
gle+

T
witter

2

...

2

>>

Link
edIn

POLSKA Grupa kapitałowa Waimea Holding planuje jeszcze w tym roku rozpocząć budowę
terminalu cargo w Szczecinie-Goleniowie. W tym celu podpisała, poprzez swoją spółkę celową,
list intencyjny z zarządem Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów na zakup 4,5 ha pod budowę.
Nowy terminal o powierzchni około 5 tys. mkw. będzie stanowił integralną część infrastruktury
międzynarodowego Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów i zapewni kompleksową obsługę frachtu
lotniczego na Pomorzu Zachodnim. W trzecim kwartale tego roku zostanie wybrany generalny
wykonawca i rozpocznie się budowa terminala. Planuje się, ze obiekt zostanie oddany do użytkowania
na koniec drugiego kwartału 2019 roku. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 30 mln zł.
– Port Lotniczy w Goleniowie posiada doskonałą lokalizację, aby pełnić funkcję lotniczego hubu
towarowego dla Pomorza Zachodniego i północno-wschodnich Niemiec. Będzie to nasz drugi terminal
cargo w Polsce (pierwszy znajduje się w Rzeszowie-Jasionce – przyp. red.), który wybudujemy w
bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego. (…) Planujemy wybudować profesjonalny terminal oraz
wyposażyć w najnowocześniejsze urządzenia, które zagwarantują szybką i sprawną obsługę frachtu
lotniczego. Widzimy duży potencjał w naszej inwestycji, która z powodzeniem będzie obsługiwać
dynamicznie rozwijającą się na Pomorzu Zachodnim branżę e-commerce – podkreśla Andrzej
Rosiński, prezes zarządu Waimea Holding.
– (…) Dzięki inwestycji realizowanej przez Waimea Holding, już w niedługim czasie Port Lotniczy
Szczecin-Goleniów będzie mógł w pełni wykorzystać swoje atuty, mogąc w oparciu o najwyższe
standardy obsługi cargo lotniczego spełniać wymagania stawiane przez firmy zlokalizowane na
Pomorzu Zachodnim i północno-wschodnich Niemczech a specjalizujące się w logistyce towarów, w
szczególności w dziedzinie e-commerce – dodaje Maciej Dziadosz, prezes Portu Lotniczego
Szczecin-Goleniów.
Grupa kapitałowa Waimea Holding specjalizuje się w budowie na wynajem nowoczesnych parków
magazynowo-przemysłowych oraz terminali cargo. W 2018 roku spółka planuje realizację projektów,
takich jak: Waimea Logistic Park Stargard, Waimea Logistic Park Bydgoszcz, Waimea Logistic Park
Korczowa oraz budowę kolejnych terminali cargo w sąsiedztwie portów lotniczych.
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