Tisková zpráva

HB Reavis: v budově River Garden II/III si nadnárodní společnosti
NCR a JCDecaux pronajaly celkem 4 400 m2
Praha, 25. 11. 2014
V nedávno dokončeném projektu River Garden II/III rozšiřuje řadu stávajících nájemců americký
dodavatel informačních technologií, společnost NCR, která obsadí 3 400 m2 kancelářských ploch.
Dalších téměř 1 000 m2 si pronajala společnost JCDecaux, která působí na celosvětovém trhu
outdoorové reklamy. Obě společnosti se do nových prostor přestěhují na konci listopadu
letošního roku.
NCR je globálním lídrem v oblasti technologií pro zákaznické transakce, kterých na poli retailu,
finančnictví, cestování, pohostinství, telekomunikací, technologií a u malých podniků uskuteční na
485 milionů denně. Centrála NCR je ve městě Duluth, státu Georgia, USA. Firma zaměstnává více než
29
lidí a působí ve
zemích. V River Garden bude pracovat přes 0 zaměstnanců NCR.
„Jsme velice rádi, že se můžeme přestěhovat do této moderní budovy, která odráží dynamický charakter
řešení, služeb a technologií NCR jakožto lídra v oblasti transakčních technologií. To nám také umožní
dále rozšířit pracovní příležitosti pro ty, kteří hledají uplatnění v technickém a inovativním multikulturním
prostředí,“ uvádí Mike Smith, regionální ředitel pro oblast Evropy, Středního Východu a Afriky v NCR.
JCDecaux je největší společností na světě poskytující služby venkovní reklamy. Působí v Evropě, Asii
a v Tichomoří. Mezi hlavní segment její činnosti patří městský mobiliář, velkoformátová reklama a
reklama v systémech městské hromadné dopravy. Společnost zaměstnává téměř
lidí a působí
v
zemích světa. Denně tak její reklama osloví více než
milionů lidí po celém světě. V River
Garden II/III bude pracovat téměř sto zaměstnanců JCDecaux.
„Naše společnost je známá mimo jiné svým progresivním přístupem k inovacím a nevšedním řešením.
Proto jsme zvolili v oblasti kanceláří partnera, který je nám svým přístupem blízký a jehož budova nabízí
zázemí a technologie přesahující současný standard. Těšíme se na pozitivní změnu, která nám přináší
více komfortu a spokojenosti pro naše zaměstnance, stejně tak jako příjemné prostředí pro jednání
s našimi klienty,“ říká Jakub Belfín, technický ředitel JCDecaux.
River Garden II/III plynule navazuje na první kancelářský projekt realizovaný společností (B Reavis
v Praze - River Garden I. Ten je v současné době plně pronajatý nájemcům prestižních společností a
značek, mezi něž patří mimo jiné Unilever, ADP, Monster Worldwide, Alpiq a Tengelmann.
Společnost (B Reavis prodala v srpnu tohoto roku budovu River Garden I Prvému realitnému fondu
PRF , spravovanému společností )AD )nvestments, přičemž hodnota transakce přesáhla 0 milionů
eur. V budově River Garden ))/))) již sídlí společnosti Philips a (ills Pet Nutrition.
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„Ze struktury našich nájemců v budovách River Garden je zřejmé, že se jedná o nadnárodní společnosti
s vysokými požadavky na kvalitu a efektivitu. Jsme rádi, že NCR a JCDecaux rozšířily řady našich
nájemců a vybraly si tento kancelářský komplex jako své sídlo. Utvrzuje nás to v tom, že vnímají náš cíl
stavět velmi kvalitní budovy, které navíc dokážeme přizpůsobit jejich často vysokým individuálním
potřebám. Kancelářský komplex River Garden zároveň splňuje jejich požadavek umístění v prémiové
lokalitě s velmi dobrou dopravní dostupností, neboť Karlín je v současnosti jednou z nejdynamičtěji se
rozvíjejících a nejvyhledávanějších kancelářských lokalit v celém hlavním městě,“ dodává Pavel
Skřivánek, ředitel pronájmu HB Reavis pro Českou republiku.
Již příští rok uvede HB Reavis na trh administrativní komplex Metronom Business Center, který je
situovaný v další dynamicky se rozvíjející pražské kancelářské lokalitě, a to přímo u stanice metra
v Nových Butovicích.
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O společnosti HB Reavis
Mezinárodní developerská skupina (B Reavis byla založena v roce 1993 v Bratislavě. Působí na klíčových trzích ve střední
a východní Evropě Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko , ve Spojeném království a v Turecku. Společnost
doposud realizovala celkem 750 000 m² moderních kanceláří, obchodních a zábavních prostor a logistických nemovitostí.
Dalších více než milion m² je ve fázi plánování nebo povolování výstavby. Na všech trzích využívá (B Reavis integrovaný
obchodní model zahrnující development, výstavbu, správu majetku a investiční management. Vlastní kapitál společnosti
dosahuje hodnoty
milionů EUR, zatímco aktiva společnosti jsou , miliardy EUR. S více než
odborníky
pracujícími po celé Evropě se HB Reavis řadí mezi lídry na trhu. Pro více informací navštivte www.hbreavis.com.
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