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9 listopada 2015 r. 

Informacja prasowa 

 

HB Reavis z trzema nagrodami w konkursie CIJ Awards 
 

HB Reavis, międzynarodowa grupa deweloperska działająca na rynkach Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz w Wielkiej Brytanii i Turcji, po raz kolejny potwierdziła 
swoją wysoką pozycję na rynku nieruchomości komercyjnych. Podczas tegorocznej 
edycji prestiżowego konkursu CIJ Awards spółka została uhonorowana aż trzema 
nagrodami w tym dla „Najlepszego Dewelopera Roku 2015” oraz „Najlepszego Działu 
Leasingu”. Jury doceniło również kompleks Postępu 14, który zdobył tytuł 
„Najlepszego Projektu Biurowego 2015”. 
 
Nagrody w tegorocznej edycji konkursu CIJ Awards to kolejne wyróżnienia przyznane Grupie 

HB Reavis w ostatnim czasie. W październiku realizowany przez spółkę w Wielkiej Brytanii 
kompleks biurowy 33 Central otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie UK Property Awards 
w kategorii „Najlepsza architektura biurowa w Londynie” (Best Office Architecture London) 

oraz wyróżnienie „Wysoko oceniany” (Highly Commended) w kategorii „Budynek biurowy” 
w Wielkiej Brytanii.  

 

W konkursie CIJ Awards nagrody przyznawane są firmom działającym na rynku budownictwa 
i nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku wyróżnienia zostały wręczone 
podczas uroczystej gali, która odbyła się 5 listopada w warszawskim hotelu Westin.  

 

– Trzy nagrody przyznane HB Reavis to dla nas ogromy zaszczyt. Ostatnie 12 miesięcy było 
niezwykle intensywnym okresem w historii naszej firmy. Rozpoczęliśmy budowę inwestycji 
West Station, oddaliśmy do użytku kompleks Postępu 14, a także wynajęliśmy rekordową 
ilość blisko 67 000 m kw. powierzchni biurowej. Cieszymy się, że nasze starania i wkład 
w polski rynek nieruchomości zostały docenione nie tylko przez najemców, ale również przez 
branżę – powiedział Stanislav Frnka, Prezes Zarządu HB Reavis Poland. I dodał: – 

Szczególnie dumni jesteśmy z wyróżnienia dla Postępu 14 jako „Najlepszego Projektu 

Biurowego Roku 2015”. Nagroda ta potwierdza bowiem, że, wbrew obiegowym opiniom, 
warszawski Mokotów wciąż ma duży potencjał biznesowy, a powstające w tej części miasta 
atrakcyjne projekty biurowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony najemców. 
 

Firma HB Reavis działa w Polsce od 2008 r. W ciągu zaledwie kliku lat stała się jednym 
z najbardziej aktywnych deweloperów w Warszawie, zarówno pod względem ilości 
realizowanej powierzchni, jak i liczby pozyskiwanych najemców, a realizowane przez nią 
projekty są dla branży wyznacznikiem najwyższej jakości i nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych. Dotychczas spółka dostarczyła na stołeczny rynek blisko 132 000 m kw. 
nowoczesnej powierzchni biurowej zlokalizowanej w ramach trzech kompleksów: 
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Konstruktorska Business Center, Gdański Business Center I i nagrodzonego Postępu 14. 
Dwie kolejne inwestycje – Gdański Business Center II i West Station – o łącznej powierzchni 
niemal 121 000 m kw. są obecnie w trakcie realizacji. W ciągu ostatniego roku spółka 
pozyskała w sumie 29 najemców i wynajęła niemal 67 000 m kw. Zgodnie z danymi 

opublikowanymi przez Polish Office Research Forum aż dwie z czterech największych 
transakcji najmu odnotowanych w Warszawie w I półroczu 2015 były zawarte z udziałem HB 
Reavis. 

 

– Mimo coraz bardziej wymagającego i konkurencyjnego rynku sfinalizowaliśmy kontrakty 

z wieloma prestiżowymi klientami, wśród których znaleźli się m.in. Grupa PZU, Aviva, 
AstraZeneca, Samsung Electronics Polska, Bank BGŻ BNP Paribas oraz WebInterpret. 
Podpisane umowy nie tylko potwierdzają fakt, że oferowane przez nas rozwiązania spełniają 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających firm poszukujących nowoczesnej powierzchni 

biurowej o najwyższej jakości, ale również świadczą o ogromnym profesjonalizmie naszego 
działu leasingu i jego umiejętności dostosowania oferty do indywidualnych wymagań 
poszczególnych klientów – powiedział Grzegorz Strutyński, Dyrektor Handlowy i Członek 

Zarządu HB Reavis Poland.  

 

Kompleks Postępu 14, zdobywca tytułu „Najlepszy Projekt Biurowy Roku 2015”, został 
oddany do użytku w sierpniu br. Biurowiec zrealizowany w samym sercu biznesowej części 
Mokotowa oferuje 34 500 m kw. i niemal natychmiast zdobył uznanie ze strony klientów. 

W niewiele ponad dwa miesiące inwestycja została wynajęta w ponad 60%, m.in. takim 

firmom jak Samsung Electronics Polska czy AstraZeneca. 

 
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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