22 kwietnia 2015 r.
Informacja prasowa

Duński lider IT przenosi się do Gdański Business Center I
HB Reavis, międzynarodowa grupa deweloperska działająca na rynkach Europy
Środkowo-Wschodniej oraz w Wielkiej Brytanii i Turcji, podpisała kolejną umowę najmu
w kompleksie biurowym Gdański Business Center I. W październiku tego roku do
budynku A wprowadzi się pochodząca z Danii firma informatyczna KMD, która zajmie
trzy piętra o powierzchni biurowej wynoszącej blisko 6 200 mkw. W procesie negocjacji
pośredniczyła agencja doradcza DTZ, globalny lider w zakresie usług na rynku
nieruchomości.
KMD to jedna z wiodących firm IT w Danii, która od ponad 40 lat jest wiodącym dostawcą
rozwiązań informatycznych dla sektora rządowego i prywatnego w Danii. Spółka zatrudnia
ponad 3 000 pracowników w biurach zlokalizowanych m.in. w Kopenhadze, Aarhus i
Warszawie.
– KMD to firma z ogromnym potencjałem rozwojowym, dlatego bardzo się cieszę, że na miejsce
swojego przyszłego rozwoju wybrała właśnie Gdański Business Center I. Kompleks jest
obecnie w rozbudowie i docelowo będzie składać się z aż czterech budynków, a to oznacza,
że KDM będzie mógł poszerzać swoją działalność bez konieczności zmiany siedziby. Z
naszego punktu widzenia taka perspektywa to największa nagroda za wszystkie starania –
mówi Grzegorz Strutyński, Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu HB Reavis Poland.
– Dla KMD ważne było znalezienie atrakcyjnej lokalizacji, która zapewni pracownikom łatwy
dojazd. Istotna była również elastyczność w aranżacji przestrzeni. Nowe biuro firmy będzie
charakteryzowało się funkcjonalnością i efektywnym rozplanowaniem dostępnej powierzchni
zgodnie z najnowszymi trendami, co pozwoli stworzyć przyjazne i wydajne środowisko pracy –
podsumowuje Paweł Strzemecki, Starszy Konsultant w Zespole Powierzchni Biurowych DTZ.
Jego koleżanka z zespołu, Monika Brzoska, Konsultant w Zespole Powierzchni Biurowych DTZ,
dodaje: – KMD planuje dynamiczny rozwój na polskim rynku i zamierza przyciągnąć największe
talenty z branży IT.
Gdański Business Center I to nowoczesny kompleks biurowy klasy A, który znajduje się w
Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, w pobliżu stacji metra Dworzec Gdański. W ubiegłym roku
inwestycja została doceniona przez ekspertów branżowych i uhonorowana tytułem „Projekt
Biurowy Roku 2014” w prestiżowym konkursie CIJ Awards, a także otrzymała nagrodę Prime
Property Prize w kategorii „Inwestycja Roku - Rynek Powierzchni Biurowej”.
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Gdański Business Center I został oddany do użytku w czerwcu 2014 r. Na swoją siedzibę
wybrały go już takie firmy i instytucje jak: KPMG, Agencja Nieruchomości Rolnych, SNC
Lavalin, Provident, WebInterpret, Solid Logistics oraz EMC Computer Systems. Zakończenie
budowy drugiego etapu – Gdański Business Center II – zaplanowane jest na I kwartał 2016 r.
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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