
 

 

 

 

HB REAVIS Slovakia a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovak Republic 

BIN: 31 346 065, VAT ID: SK2020852449, phone: +421-2-58 30 30 30, fax: +421-2-58 30 30 00  

The company is registered at Bratislava I District Court, Section: Sa, Insert No.: 3429/B 

www.hbreavis.com 
 

 

 
Tlačová správa 
 
HB Reavis získal v súťaži Malinovského kasárne v Košiciach 

 

Bratislava, 25. apríl 2014 – Skupina HB Reavis získala areál Malinovského kasární, ktorý sa nachádza v 

blízkosti historického centra Košíc. Developer zaň ponúkol 5,5 milióna Eur. 

 

„Víťazstvo v súťaži potvrdilo, že HB Reavis patrí k lídrom developerského biznisu na Slovensku. Projekt 
Malinovského kasární našu pozíciu ešte viacej posilní a je dôkazom, že sa chceme ďalej rozvíjať nielen v 
zahraničí, ale aj doma,“ povedal výkonný riaditeľ HB Reavis Slovakia, Adrián Rác. Záujem investovať na 
východe krajiny podľa neho zároveň dokazuje, že Košice sú atraktívnou investičnou lokalitou. 
  
Zámerom HB Reavisu je Malinovského kasárne trvalo oživiť. Preto chce v priebehu nasledujúcich piatich rokoch 
v aktuálne nevyužívanom priestore vytvoriť obchodné priestory, reštaurácie, kaviarne, priestory pre kultúru, 
administratívu a bývanie. „To všetko spolu so zrevitalizovaním zelene prinesie mestu nielen vytvorenie nových 
pracovných miest, ale najmä pridanú hodnotu a oživenie v súčasnosti opusteného areálu,“ povedal A. Rác. 

Celý projekt by si mal vyžiadať investície minimálne 150 miliónov Eur. 

 
O spoločnosti HB Reavis 
Medzinárodná developerská skupina HB Reavis sídli v Luxembursku, pôsobí na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Českej Republike, Veľkej 
Británii a v Turecku. Skupina od svojho založenia v roku 1993 úspešne realizovala projekty v segmente kancelárskych, obchodných 

a logistických nehnuteľností s celkovou prenajímateľnou plochou presahujúcou 670-tisíc štvorcových metrov. V súčasnosti zamestnáva 400 
profesionálov, spravuje a rozvíja aktíva v hodnote 1,4-miliardy eur a udržiava svoju silnú finančnú pozíciu s vlastným kapitálom viac ako  
860-miliónov eur. Skupina HB Reavis využíva integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, správu majetku a investičný 
manažment. Viac informácií na www.hbreavis.com.  
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