
 
 
 

 
 
 

 

 

 
HB Reavis pripravuje rozsiahly developerský projekt v Budapešti 

 
BUDAPEŠŤ, 15. JÚNA 2015 – Tri hektáre pozemkov v najrušnejšej časti Budapešti, to je 
najnovšia akvizícia spoločnosti HB Reavis, ktorá je zároveň predzvesťou rozsiahlej výstavby 
administratívnych priestorov. Najvýznamnejší developer v strednej a východnej Európe 
s rastúcim portfóliom budov v Londýne plánuje v hlavnom meste Maďarska postaviť 
kancelársku budovu s hrubou prenajímateľnou plochou vyše 120-tisíc metrov štvorcových.  
 

Pozemky, ktoré spoločnosť v júni skúpila od viacerých majiteľov, sa nachádzajú v 13. budpeštianskom 
obvode ohraničené ulicami Váci, Arbóc a bulvárom Karola Róberta. Situované v jednej najrušnejších 
lokalít mesta s prístupom viacerých druhov hromadnej dopravy predstavujú vynikajúcu príležitosť na 
výstavbu administratívnych budov.  

 

Spoločnosť HB Reavis na atraktívnej adrese s dobrou dopravnou dostupnosťou plánuje moderné 
a flexibilné kancelárske priestory, ktoré budú spĺňať nároky súčasných európskych nájomcov. 

Developer sa chce v projekte rovnakou mierou venovať administratívnym plochám najvyššej kvality a 
okolitým doplnkovým maloobchodným a relaxačným zariadeniam a rozsiahlym voľným zeleným 
plochám.  

 

„Tento jedinečný projekt prinesie do mesta úplne nový typ pracovísk. Pôjde o prepojenie kancelárií 
vysokého štandardu s množstvom reštaurácií, kaviarní, obchodov a ďalších prevádzok. Výsledný 
unikátny koncept plný života by sa v budúcnosti mohol stať novým štandardom pre komerčné priestory 
v Budapešti,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti HB Reavis Maďarsko Zoltán Radnóty. 
 
 
 
O skupine HB Reavis 
Medzinárodná developerská skupina HB Reavis vznikla v roku 1993 v Bratislave. Pôsobí na kľúčových trhoch 
v strednej a východnej Európe (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), v Spojenom kráľovstve a 
v Turecku. Celkovo doposiaľ realizovala 750-tisíc metrov štvorcových moderných kancelárií, obchodno-
zábavných a logistických centier. Ďalších vyše milióna metrov štvorcových je vo fáze realizácie, plánovania 
alebo povoľovania výstavby. Na všetkých trhoch HB Reavis využíva integrovaný obchodný model zahŕňajúci 
development, výstavbu, správu majetku a investičný manažment. Spoločnosť má celkové aktíva 1,8 miliardy 
EUR s čistou hodnotou 964 miliónov EUR. S vyše 400 odborníkmi pracujúcimi po celej Európe patrí HB Reavis 
medzi lídrov na trhu komerčných nehnuteľností. Potvrdzujú to aj získané ocenenia „Developer roka 2015 
v strednej a východnej Európe“ udelené odbornou porotou CEE Quality Award v spolupráci s Financial Times a 
titul „Developer kancelárskych budov roka 2014 v strednej a východnej Európe“ udeleného v súťaži pod záštitou 
vydavateľstva Eurobuild. Viac informácií získate na http://www.hbreavis.com. 
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