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Kolejne 2 000 mkw. wynajęte w Gdański Business Center I 
 

Należący do HB Reavis kompleks biurowy Gdański Business Center I wzbogaci się 

o trzech nowych najemców: międzynarodowe biuro projektowe Ove Arup & Partners, 

kancelarię notarialną i restaurację. Łącznie umowy podpisane przez dewelopera 
opiewają na ponad 2 000 mkw.  

 

Prawie 1 600 mkw. powierzchni na 4. piętrze 
budynku B w Gdański Business Center I 

wynajęła firma Ove Arup & Partners. Spółka 
świadczy usługi z zakresu projektowania, 

doradztwa technicznego i zarządzania 

inwestycjami na całym świecie. Wśród 
zrealizowanych przez firmę projektów znajdują 
się takie ikony architektury jak opera w Sydney, 

Stadion Narodowy w Pekinie i londyński 
budynek Swiss Re. W Polsce spółka Ove Arup 

& Partners obecna jest od 1998 r. Aktualnie 

zatrudnia 160 osób i ma biura w Warszawie, 

Krakowie oraz Wrocławiu. W dotychczasowym 

portfolio firmy znajdują się tak znane budynki jak np. luksusowy apartamentowiec Złota 44, 

centrum handlowo-biurowe Złote Tarasy, czy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, 
a także Galeria Malta w Poznaniu i Centrum Kongresowe w Krakowie. Przeprowadzkę do 

nowej siedziby zaplanowano na koniec 2015 r. 

 

- Do Gdański Business Center I przenosimy się ze ścisłego centrum miasta. Nasi pracownicy 

są przyzwyczajeni do łatwego dojazdu do pracy, dlatego szukaliśmy biura doskonale 

skomunikowanego z każdą dzielnicą Warszawy. Nie bez znaczenia jest dla nas fakt, że w 

budynku wykorzystano najnowocześniejsze technologie, dzięki którym nasze biuro będzie 
funkcjonować w bardziej ekonomiczny i jednocześnie ekologiczny sposób – mówi Andrzej 
Sitko, dyrektor Ove Arup & Partners. 

 

Ponadto, w kwietniu br. do budynku B wprowadzi się kancelaria notarialna. Firma wynajęła 120 

mkw. na parterze. Natomiast we wrześniu w sąsiadującym budynku A otwarta zostanie 

restauracja świadcząca usługi cateringowe. Będzie się mieściła na parterze i zajmie ponad 470 

mkw.  
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- Gdański Business Center I cieszy się wśród klientów dużym powodzeniem - mówi Grzegorz 
Strutyński, Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu HB Reavis Poland. I dodaje: - Najemcy 

doceniają doskonałą lokalizację, wysoką jakość i oryginalne bryły budynków. Duże znaczenie 
mają dla nich również rozwiązania z zakresu work-life balance, takie jak stojaki na rowery, 

szatnie z prysznicami, czy zielony dziedziniec wypełniony roślinnością i małą architekturą.  

 

Wcześniej kompleks Gdański Business Center I na swoją siedzibę wybrały już takie firmy jak: 

KPMG, Agencja Nieruchomości Rolnych, SNC Lavalin, Provident, WebInterpret oraz Solid 

Logistics. Pierwsza faza inwestycji została oddana do użytku w czerwcu 2014 r. Obecnie trwa 

realizacja drugiego etapu – Gdański Business Center II, którego zakończenie planowane jest 

na I kwartał 2016 r. Całkowita powierzchnia najmu kompleksu wyniesie ponad 98 000 mkw. 
 
 
O grupie HB Reavis  
HB Reavis to 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 grupa zrealizowała 750 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej 
i logistycznej, a kolejny 1 milion mkw. 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. W całej Europie Grupa zatrudnia ponad 400 osób oraz dysponuje aktywami 
w wysokości 1,58 miliarda euro, o wartości netto na poziomie  
917 milionów euro, co zapewnia jej silną pozycję rynkową. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej 
http://www.hbreavis.com.  
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Monika Kalinowska 

PR Manager 

HB Reavis 

E-mail: monika.kalinowska@hbreavis.pl  

Kom.: +48 696 803 116 

Magdalena Sobota 

Account Manager 

Grayling 

E-mail: magdalena.sobota@grayling.com  

Kom. +48 609 099 041  
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