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Tisková zpráva 
 

Metronom Business Center je pronajat z více než 90 procent, 

nejnovějším nájemcem se stala společnost AbbVie 
9. 5. 2016 

 

Moderní administrativní komplex Metronom Business Center developera HB Reavis získal 
dalšího nájemce. Mezinárodní biofarmaceutická společnost AbbVie, která se věnuje výzkumu 

a vývoji nových léků, se přestěhovala ze svého dosavadního sídla na Evropské ulici 

do prémiových kanceláří HB Reavis v Praze 5. K dispozici bude mít prostory o velikosti 1 600 m2. 

Po nedávném rekordním pronájmu 24 900 m2 společnosti SAP je budova Metronomu obsazena 

z více než 90 %.  
 

AbbVie vznikla v lednu  oddělením od společnosti Abbott. Využívá špičkové biotechnologie 
a dlouholeté odborné znalosti k výzkumu a vývoji inovativních moderních léčiv, které pomohou řešit 

celosvětově nejzávažnější onemocnění. Společně se svou dceřinou společností Pharmacyclics 
zaměstnává celosvětově přibližně   lidí a prodává své léky ve více než  zemích světa.   
 

Petr Herman, ředitel HB Reavis v České republice, uvedl: „Komerční úspěch Metronomu jednoznačně 
potvrzuje, že technologicky vyspělé a trvale udržitelné kancelářské nemovitosti, které architektonicky 
odpovídají charakteru lokality, jsou přesně tím, co mezinárodní renomované společnosti jako AbbVie 

či SAP hledají.“  

 

Metronom Business Center se nachází u stanice metra Nové Butovice a tvoří jej tři propojené budovy, 
které v horních patrech doplňují terasy. Je držitelem certifikátu BREEAM Excellent, disponuje třemi 
podzemními podlažími pro parkování 5  aut a jízdních kol, k dispozici je i nabíjecí stanice 
pro elektromobily. Díky výstavbě Metronom Business Center došlo k výrazné proměně zanedbaného 
okolí stanice metra Nové Butovice, kterou nyní obklopuje parková a relaxační zóna s udržovanou 
zelení.  
 

V Metronomu je zájem i o maloobchodní prostory, které se rychle zaplňují, takže v současnosti 
zbývají pouze dvě malé jednotky z celkem 2 135 m2 retailových ploch. Aktuálně je v provozu drogerie 

Rossmann, kavárna s cukrárnou, restaurace Gourmet House a lékárna. K otevření dalších jednotek, 
mezi kterými bude například několik různých konceptů restaurací jako The PUB a Green Factory, 

dojde v průběhu několika málo týdnů. 

www.metronombc.cz 

www.abbvie.com, www.abbvie.cz 

http://www.metronombc.cz/
http://www.abbvie.com/
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Kontakt pro média: 
 

Jakub Verner    

PR & Marketing Manager CZ  

  

HB REAVIS GROUP CZ  
Rohanské nábřeží 678/25, 
186 00 Praha 8 

 

Mob.: +420 702 212 914    

jakub.verner@hbreavis.com      

 

 
O společnosti HB Reavis  
Mezinárodní developerská skupina HB Reavis byla založena v roce 1993 v Bratislavě. Působí ve Spojeném 
království, Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku a v Turecku. Společnost doposud realizovala celkem 

871 000 metrů čtverečních moderních kanceláří, obchodních a zábavních prostor a logistických nemovitostí. 
Dalších více než ,  milionů metrů čtverečních je ve fázi realizace, plánování nebo povolování výstavby. 
Na všech trzích využívá HB Reavis integrovaný obchodní model zahrnující development, výstavbu, správu 
majetku a investiční management. Společnost má celková aktiva ,  miliardy GBP / ,  miliardy EUR s čistou 
hodnotou téměř 55 milionů GBP / ,  miliardy EUR. S více než 500 odborníky pracujícími po celé Evropě 
se HB Reavis řadí mezi lídry na trhu. Potvrzují to i získaná ocenění „Architektonicky nejlepší kancelářská 
budova roku 2015 v Londýně“ v UK Property Awards za 33 Central a „Developer roku 5 ve střední 
a východní Evropě“ v CEE Quality Awards. Více informací získáte na http://www.hbreavis.com.  

 

http://www.hbreavis.com/

