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23 września 2014 r. 

Informacja prasowa 

 

Uroczyste otwarcie kompleksu Gdański Business Center I 
 

17 września odbyło się uroczyste otwarcie I fazy kompleksu Gdański Business Center 
zrealizowanego przez firmę HB Reavis na warszawskim Muranowie. W wydarzeniu 

wzięło udział kilkuset znamienitych gości, w tym Prezydent Słowacji – Andriej Kiska, 

wiceprezydent m. st. Warszawy – Michał Olszewski oraz Dyrektor Generalny Grupy HB 

Reavis – Pavel Trenka, a także przedstawiciele dewelopera, najemcy Gdański Business 
Center I oraz partnerzy biznesowi HB Reavis. 

 

Główna część uroczystości odbyła się na 

trzynastym piętrze biurowca, skąd 

rozpościerał się przepiękny widok na całą 

Warszawę. Wydarzenie poprowadził 

znany dziennikarz – Maciej Orłoś. 

 

GBC I to nowoczesny kompleks 

biznesowy, w skład którego wchodzą dwa 

budynki biurowe oferujące łącznie 

46,000m2 wysokiej klasy powierzchni biznesowej. Inwestycja została oddana do użytku w 

2014r. Wśród jej pierwszych najemców znalazły się takie firmy jak: SNC Lavalin, Provident i 

Coloplast, a także wielka międzynarodowa firma doradcza KPMG, która zajmie aż 10,000m2 

zlokalizowanych w budynku A. Spółka wprowadzi się do swojej nowej siedziby w II poł. 2015 

r.  

 

Realizacja drugiego etapu kompleksu Gdański Business Center rozpoczęła się w lipcu br. W 

jej ramach powstaną kolejne dwa budynki oferujące łącznie ponad 50,000m2. Planowany 

termin oddania obiektu do użytku to pierwszy kwartał 2016r. Całkowita powierzchnia najmu 

inwestycji (łącznie I i II faza) wyniesie ponad 98,000m2, co oznacza, że kompleks Gdański 
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Business Center już wkrótce stanie się jednym z największych projektów biurowych w 

Warszawie. 

 

 

O spółce HB Reavis  
Międzynarodowa grupa deweloperska założona w 1993 roku w Bratysławie, działająca na kluczowych rynkach 
Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz w Wielkiej Brytanii i Turcji. Dotychczas 

zrealizowała 750 000m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej i logistycznej. Kolejne  

875 000m2 znajduje się obecnie w realizacji lub w procesach przygotowawczych. HB Reavis wykorzystuje 
zintegrowany model biznesu, który obejmuje działania deweloperskie i wykonawcze oraz zarządzanie majątkiem 
i inwestycjami. Grupa dysponuje kapitałem własnym na poziomie 860 milionów euro, zarządza aktywami  
o wartości przekraczającej 1,5 miliarda euro i zatrudnia ponad 400 profesjonalistów w całej Europie,  

co zapewnia jej silną pozycję rynkową. Więcej informacji na stronie internetowej http://www.hbreavis.com. 
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