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HB Reavis pokaże Gdański Business Center i Twin City na tegorocznym
EXPO REAL
Spółka HB Reavis po raz kolejny zaprezentuje swoje projekty na Międzynarodowych
Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2015. Na wydarzeniu, które odbędzie
się w dniach 5-7 października w Monachium, deweloper pokaże kilkanaście swoich
inwestycji, w tym warszawski Gdański Business Center oraz kompleks Twin City
powstający w Bratysławie.
Mając na uwadze prestiż, jakim cieszą się targi w Monachium, firma HB Reavis przygotowała
prezentacje inwestycji z niemal wszystkich rynków, na których jest obecna. Wśród
wystawianych projektów znalazły się m.in. obie fazy nowoczesnego kompleksu Gdański
Business Center. Inwestycja powstająca na Muranowie, która docelowo dostarczy na polski
rynek ponad 100 000 m kw., jest uznawana za najlepiej zlokalizowany biurowiec w stolicy. I
etap kompleksu, na który składają się dwa budynki, o łącznej powierzchni prawie 48 000 m
kw., został skomercjalizowany w niemal 100% w rok od oddania do użytku. Natomiast
ukończenie budowy Gdański Business Center spółka zaplanowała na początek 2016 r.
W ramach II etapu inwestycji powstaną dwa budynki, liczące do 9 kondygnacji i oferujące
łącznie 51 800 m kw. powierzchni biznesowej klasy A. Przy projektowaniu obiektów
zastosowano zaawansowane rozwiązania technologiczne i ekologiczne.
Dynamiczny rozwój Grupy na Słowacji reprezentować będzie inwestycja Twin City I, w której
skład wchodzą aż trzy budynki o łącznej powierzchni 63 600 m kw. Wszystkie biurowce
zostały zaprojektowane z myślą o uzyskaniu dla nich prestiżowego certyfikatu ekologicznego
BREEAM na poziomie Excellent, co stanowi unikalne osiągnięcie na słowackim rynku. W
efekcie deweloper stworzy w Bratysławie nowoczesną dzielnicę biznesową, pełną terenów
zielonych zaprojektowanych dla relaksu w przerwach od pracy.
– HB Reavis jako międzynarodowa Grupa deweloperska uczestniczy w EXPO REAL od
ponad dekady. Tym bardziej cieszy nas, fakt że z każdą nową edycją możemy
zaprezentować więcej projektów. Udział w targach to dla nas wielkie wydarzenie i doskonała
okazja do pokazania się międzynarodowej publiczności z jak najlepszej strony – podkreśla
Pavel Trenka, Prezes Grupy HB Reavis. I dodaje: - Prezentowane w tym roku projekty od
samego początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony najemców oraz

inwestorów. Zarówno Gdański Business Center, jak i Twin City są przykładami jakości naszej
pracy na rynku europejskim.
Grupa HB Reavis, która w 2015 r. zajęła szóste miejsce pod względem wielkości wśród
deweloperów nieruchomości komercyjnych w Europie, w trakcie targów zaprezentuje również
pozostałe projekty z Polski, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Węgier. W tym roku
deweloper pochwali się w Monachium piętnastoma inwestycjami, w tym pięcioma już
oddanymi do użytku oraz dziesięcioma będącymi w realizacji lub fazie planowania.
EXPO REAL to największe targi inwestycyjne w Europie. Wydarzenie odbywa się od 1998 r.
W trakcie każdej edycji na terenie 64 000 m kw. swoje projekty, produkty i usługi przedstawia
ponad 1 500 wystawców, wśród których znajdują się deweloperzy i inwestorzy, banki
inwestycyjne, firmy consultingowe, banki i fundusze leasingowe, firmy budowlane, architekci,
a także przedstawiciele władz miejskich i regionalnych.

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 ponad 820 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej,
handlowo-rozrywkowej i logistycznej, a kolejny 1 milion m kw. 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 440 osób oraz dysponuje aktywami w wysokości 1,83 miliarda euro, o wartości netto na poziomie
1,024 miliarda euro, co zapewnia jej silną pozycję rynkową. Jej potwierdzeniem są liczne wyróżnienia,
m.in. tytuł „Dewelopera Roku w Europie Środkowo-Wschodniej, 2015” w konkursie CEE Quality Awards
oraz „Biurowego Dewelopera Roku w Europie Środkowo-Wschodniej" w Eurobuild Awards. Więcej informacji
znajduje się na stronie internetowej http://www.hbreavis.com.
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