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Informacja prasowa 

George Leslie nowym dyrektorem ds. zarządzania inwestycjami HB Reavis 

Firma deweloperska HB Reavis mianowała George’a Lesliego nowym dyrektorem 
odpowiedzialnym za rozwój działalności Grupy w obszarze zarządzania inwestycjami na 
rynkach międzynarodowych. 
 

– Cieszymy się, że George trafił do naszego zespołu. Jego obecność pozwoli nam rozbudować 
naszą ofertę skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu 
we współpracy z największymi bankami, funduszami i spółkami w zakresie zarządzania i 

finansowania inwestycji, będziemy mogli proponować skuteczne rozwiązania na rynku 
nieruchomości szerszej grupie partnerów instytucjonalnych. – skomentował nominację Marian 
Herman, dyrektor finansowy grupy HB Reavis.  

 

George Leslie dodał: – Niezmiernie się cieszę z dołączenia do dynamicznej organizacji, która 
rozszerza swoją działalność z Europy Środkowej na rynki zachodnie – Wielką Brytanię i Niemcy 

– stosując ambitne i niezwykle konkurencyjne podejście. Osiągnięcia firmy pod względem 
przywództwa, zmian organizacyjnych, wyników finansowych i zarządzania w ostatnich latach 
zasługują na najwyższe uznanie. Jej plany mają ogromny potencjał i nie mogę doczekać się 
współpracy z zespołem HB Reavis, razem z którym będziemy rozszerzać zakres naszej 
działalności w miarę rozwoju całej grupy. 

 

George Leslie ma osiemnastoletnie doświadczenie w realizacji rozmaitych projektów dla 

instytucji finansowych w Europie, przede wszystkim na rynku środkowoeuropejskim. Wcześniej 
pełnił funkcję dyrektora na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie GLL, w której nadzorował 
transakcje o łącznej wartości ponad 1 mld euro związane z inwestycjami typu core i value-

added oraz tworzeniem spółek joint venture na terytorium Polski, Czech, Węgier i Rumunii. 
 

W 2009 roku George Leslie założył firmę Resolution Capital Management, która świadczyła 
transgraniczne usługi w zakresie odzyskiwania kapitału. W ostatnich latach z powodzeniem 

zrealizował szereg projektów związanych z restrukturyzacją funduszy nieruchomościowych, 

zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, przejęciami i inwestycjami typu value-added dla takich 

klientów jak Europa Capital, Helaba, PBB, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz 
innych renomowanych instytucji finansowych.  

 

George Leslie dysponuje ogromnym doświadczeniem w zakresie wyceny, restrukturyzacji i 
odzyskiwania kapitału, które zdobywał w pierwszych latach transformacji ustrojowej w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Azji po kryzysie finansowo-bankowym. Pracował jako 



 
 
 

 
 
 

 

 
dyrektor ds. restrukturyzacji na Europę Środkowo-Wschodnią w KPMG oraz dyrektor 

niewykonawczy w programie EBOiR-ND.  

 

George Leslie ukończył studia magisterskie na kierunku nieruchomości University of Reading, 
a także zdobył dyplom z ekonomiki miast University of British Columbia oraz licencjat z 

ekonomii i geografii miast University of Victoria.  

O grupie HB Reavis  

HB Reavis to międzynarodowa grupa deweloperska założona w 1993 roku w Bratysławie i działająca w Wielkiej 
Brytanii, Polsce, Czechach, a także na Słowacji, Węgrzech oraz w Turcji. W aktualnym rankingu PropertyEU „Top 
Developers Survey”, firma plasuje się na 3. miejscu wśród największych deweloperów powierzchni biurowych w 
Europie. Dotychczas grupa zrealizowała 993 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej 

i logistycznej, a ponad 1 mln mkw. znajduje się obecnie w realizacji lub przygotowaniu. HB Reavis wykorzystuje 
zintegrowany model biznesu, który obejmuje działania deweloperskie i wykonawcze oraz zarządzanie majątkiem 
i inwestycjami. Grupa zatrudnia ponad 500 osób i dysponuje aktywami w wysokości 2,1 mld euro, o wartości netto 
na poziomie 1,2 mld euro, co czyni ją liderem na globalnym rynku nieruchomości komercyjnych. Potwierdzeniem 

silnej pozycji HB Reavis są liczne wyróżnienia, m.in. tytuł „Najlepszego Projektu Architektonicznego Roku” dla 
inwestycji 33 Central w konkursie UK Property Awards oraz „Dewelopera Roku w Europie Środkowo-Wschodniej 

2015” w CEE Quality Awards. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.hbreavis.com  
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