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Grupa HB Reavis z nowym dyrektorem ds. wynajmu 

 

Peter Cerešnik to nowy dyrektor w strukturach międzynarodowej firmy deweloperskiej 
HB Reavis. Do jego zadań należy kierowanie zespołami odpowiedzialnymi za wynajem 
powierzchni komercyjnych w budynkach Grupy na pięciu europejskich rynkach, a także 
nadzór nad pracą działów marketingu i IT.  
 

Peter Cerešnik odpowiada za planowanie i realizację strategii wynajmu budynków Grupy HB 

Reavis na Słowacji, w Czechach, Polsce, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. Jego obowiązki 
obejmują też wzmacnianie relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami, a także rozwój oferty w 
obszarze nowych rozwiązań na rynku nieruchomości biurowych. Jednym z nich będzie między 
innymi koncept co-workingowy dedykowany małym firmom, start-upom oraz freelancerom. 

 

Peter Cerešnik posiada tytuł MBA University of New York w Pradze oraz City University w 

Bratysławie. Przed dołączeniem do zespołu HB Reavis zajmował stanowiska kierownicze w 
firmach z sektora IT – był m.in. dyrektorem generalnym słowackiego oddziału Exe, a także 
dyrektorem lokalnych filii Microsoft oraz SAS Institute. 

 

“Jesteśmy dumni, że do zespołu HB Reavis dołączył ktoś tak doświadczony jak Peter. Jego 

wiedza wynikająca z wieloletniej pracy w branży przykładającej najwyższą wagę do rozwiązań 
zorientowanych na klienta, to dla nas ogromny atut. Jestem przekonany, że Peter pomoże nam 
stale ulepszać ofertę, wpływając na komfort i satysfakcję użytkowników naszych budynków.” – 

mówi Pavel Trenka, prezes zarządu Grupy HB Reavis. 
 

“Cieszę się, że dołączyłem do zespołu jednej z największych i najbardziej innowacyjnych firm 
działających w branży nieruchomości w Europie. Wierzę, że będę mógł przyczynić się do jej 
kolejnych sukcesów. Jeden z projektów, w które będę zaangażowany w najbliżej perspektywie 
to rozwój nowego konceptu co-workingowego dla małego biznesu i przedstawicieli wolnych 
zawodów.” – komentuje Peter Cerešnik, nowy dyrektor ds. wynajmu w bratysławskiej centrali 
Grupy HB Reavis.  

 

W Polsce HB Reavis działa od 2008 roku, koncentrując się głównie na warszawskim rynku 
biurowym. Firma była inwestorem i deweloperem takich budynków, jak Konstruktorska 
Business Center, Gdański Business Center czy Postępu 14. Obecnie realizuje drugi etap 
kompleksu biurowego West Station przy stacji Warszawa Zachodnia.  

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
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. W aktualnym rankingu PropertyEU „Top 
Developers Survey”, firma plasuje się na 3. miejscu wśród największych deweloperów powierzchni biurowych w 

Europie. Dotychczas grupa zrealizowała ponad 917,5 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-

rozrywkowej i logistycznej, a ponad 1 mln mkw. znajduje się obecnie w realizacji lub przygotowaniu. 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 Awards 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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