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Informacja prasowa 

 

Dwóch nowych najemców w Gdański Business Center 
 

HB Reavis, międzynarodowa grupa deweloperska działająca na rynkach Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz w Wielkiej Brytanii i Turcji, podpisała kolejne dwie umowy 

najmu powierzchni biznesowej w kompleksie Gdański Business Center na warszawskim 

Muranowie. Jeszcze przed wakacjami do biura w budynku C wprowadzi się kanadyjska 

firma Guest-Tek. Niedługo po niej powierzchnię w budynku B zajmie firma księgowa Tax 
Care S.A. 

 

Guest-Tek to światowy lider w zakresie zaawansowanych rozwiązań i usług internetowych dla 

branży hotelarskiej. Wywodząca się z Kanady firma jest obecna w 22 krajach, a z jej usług 
korzysta codziennie ponad 3 900 hoteli z 89 państw na całym świecie. W Gdański Business 
Center firma wynajęła biuro o powierzchni 1 200 m kw. na pierwszym piętrze budynku C. 
Przeprowadzkę zaplanowano na przełom maja i czerwca br.  
 

- Na tle warszawskich biurowców Gdański Business Center wyróżnia się wysokim standardem, 
wyjątkową lokalizacją i dogodnym dostępem do środków transportu miejskiego, co doskonale 
odpowiada na potrzeby naszej firmy – mówi Michael Vargosko, Managing Director Europe, 
Middle East & Africa w Guest-Tek. 

 

Do najemców kompleksu na Muranowie już pod koniec czerwca br. dołączy także spółka Tax 
Care – pierwsza i największa ogólnopolska sieć oferująca usługi w zakresie księgowości oraz 

doradztwa finansowego. Firma specjalizuje się w obsłudze małych przedsiębiorstw i zapewnia 

kompleksowe doradztwo w funkcjonowaniu i rozwoju prowadzonego biznesu, łącząc biuro 
księgowe z systemem księgowym online. Spółka wprowadzi się do budynku B należącego do 
I etapu kompleksu Gdański Business Center, gdzie na drugim piętrze zajmie 828 m kw. 
nowoczesnej przestrzeni biurowej. 

 

- Zakończenie II etapu naszej inwestycji na warszawskim Muranowie zaplanowane jest na drugi 

kwartał tego roku. Niesłabnące zainteresowanie najemców realizowanymi przez nas 

budynkami to zdecydowanie powód do dumy oraz potwierdzenie wysokiej jakości usług HB 
Reavis – mówi Grzegorz Strutyński, Dyrektor Handlowy i członek Zarządu HB Reavis Poland.  

 

Inwestycja Gdański Business Center, w skład której docelowo wejdą cztery biurowce klasy A o 

łącznej powierzchni blisko 100 000 m kw., postrzegana jest jako najlepiej skomunikowany 

projekt biurowy w Warszawie. Wśród dotychczasowych najemców kompleksu znalazły się tak 



 
 
 

 
 
 

 

 
prestiżowe firmy i instytucje jak: KPMG, Agencja Nieruchomości Rolnych, KMD, Bank BGŻ 
BNP Paribas S.A. oraz grupa ubezpieczeniowa Aviva. 

 
 

O grupie HB Reavis  

HB Reavis to międzynarodowa grupa deweloperska założona w 1993 roku w Bratysławie i działająca w Wielkiej 
Brytanii, Polsce, Czechach, a także na Słowacji, Węgrzech oraz w Turcji. Dotychczas grupa zrealizowała ponad 
871 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej i logistycznej, a kolejne 1,12 mln m kw. 
znajduje się obecnie w realizacji lub procesach przygotowawczych. HB Reavis wykorzystuje zintegrowany model 
biznesu, który obejmuje działania deweloperskie i wykonawcze oraz zarządzanie majątkiem i inwestycjami. Grupa 
zatrudnia ponad 500 osób i dysponuje aktywami w wysokości 2,1 mld euro, o wartości netto na poziomie  
1,2 mld euro, co czyni ją liderem na globalnym rynku nieruchomości komercyjnych. Potwierdzeniem silnej pozycji 
HB Reavis są liczne wyróżnienia, m.in. tytuł „Najlepszego Projektu Architektonicznego Roku” dla inwestycji  
33 Central w konkursie UK Property Award oraz „Dewelopera Roku w Europie Środkowo-Wschodniej 2015”  
w CEE Quality Awards. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.hbreavis.com. 
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