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Szósta w tym roku umowa najmu w Gdański Business Center I 

 
Z początkiem lipca do kompleksu Gdański Business Center I wprowadzi się nowy 
najemca. 1 000 mkw. na ósmym piętrze budynku A zajmie polski oddział amerykańskiej 
korporacji EMC Computer Systems. To już szósta w tym roku umowa najmu podpisana 
przez HB Reavis w kompleksie zlokalizowanym na warszawskim Muranowie. 
 
EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. należy do EMC Corporation, globalnego lidera 
umożliwiającego przedsiębiorstwom oraz dostawcom usług internetowych 
i telekomunikacyjnych przekształcenie procesów biznesowych w model usługowy (IT as 
a Service - ITaaS). EMC specjalizuje się w systemach do przechowywania danych cyfrowych, 
głownie w chmurach obliczeniowych (cloud computing). Dostarczając innowacyjne produkty 
i usługi, wspiera działy IT w przechowywaniu, zarządzaniu, analizowaniu oraz ochronie ich 
najcenniejszych zasobów - informacji - w bardziej zaufany, elastyczny i ekonomiczny sposób. 
 
– Doskonała jakość jest reklamą samą w sobie. W HB Reavis używamy wysokiej klasy 
materiałów i przykładamy dużą wagę do wykończenia biurowców. Z ogromną przyjemnością 
obserwujemy, jak kompleks Gdański Business Center zapełnia się prestiżowymi najemcami, 
do których teraz dołącza korporacja o światowym zasięgu, jaką bez wątpienia jest EMC – 
mówi Grzegorz Strutyński Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu HB Reavis Poland.  
 
Od początku roku spółka HB Reavis zawarła z najemcami kontrakty opiewające w sumie na 
ponad 6 800 mkw. powierzchni zlokalizowanej w projekcie Gdański Business Center. Wśród 
firm, które w ostatnim czasie przeniosły tu swoje siedziby znajdują się m.in. WebInterpret, 
Solid Logistics i Ove Arup & Partners.  
 
- Jesteśmy zaszczyceni, że firma EMC powierzyła nam przeprowadzenie procesu pozyskania 
nowej siedziby – mówi Michael Richardson, dyrektor działu usług korporacyjnych w BNP 
Paribas RE. I dodaje: – Modelowa współpraca zespołu powierzchni biurowych BNP Paribas z 
międzynarodowym działem ds. nieruchomości EMC, a także doskonałe rozpoznanie 
indywidualnych potrzeb klienta odnośnie nowego biura potwierdzają jego doświadczenie i 
profesjonalizm. Wspierając EMC swoim doświadczeniem i umiejętnościami, nasz zespół nie 
tylko wynegocjował dla spółki atrakcyjne warunki najmu w ramach kompleksu Gdański 
Business Center, ale również sprawił, że cały proces wyboru nowej lokalizacji przebiegł nad 
wyraz sprawnie. 
 
Gdański Business Center I został oddany do użytku w połowie 2014 r. Obiekt stanowi I etap 
ogromnej inwestycji realizowanej przez HB Reavis na warszawskim Muranowie. Zakończenie 
prac nad kolejnymi dwoma biurowcami wchodzącymi w skład projektu Gdański Business 
Center II planowane jest na I kwartał 2016 r. Docelowo całkowita powierzchnia kompleksu 
Gdański Business Center wyniesie ponad 98 000 mkw. 
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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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