
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Michael Cassidy és Steve Hollingshead csatlakozott a HB Reavis igazgatótanácsához 

az Egyesült Királyságban 

 

London, 2015. január 16.: A kelet-közép-európai régió egyik piacvezető ingatlanfejlesztőjeként 
számon tartott, Londonban is növekvő ingatlanfejlesztési portfólióval rendelkező HB Reavis 
örömmel jelenti be Michael Cassidy és Steve Hollingshead kinevezését a vállalat egyesült 
királyságbeli csapatának igazgatótanácsába.  Steve Hollingshead kinevezése azonnali hatállyal 
lép életbe, míg Michael Cassidy 2015 második negyedévében foglalja el pozícióját. A stratégiai 
jelentőségű kinevezések alátámasztják a cég azon elkötelezettségét, hogy az angol piacon 
tovább növelje jelenlétét.  
 

A két újonnan kinevezett igazgatótanácsi tag széleskörű szakmai tapasztalata mellett különösen jól 

ismeri a HB Reavis londoni célpiacát.  

 

A Brit Birodalom Érdemrend Parancsnoki Keresztjével (CBE) kitüntetett Michael Cassidy a Crossrail 

igazgatósági tagja és az Ebbsfleet Garden City megbízott elnöke. Több nagyvállalat – többek között a 

British Land, az UBS, a Trinity Capital és a P2P Global – igazgatótanácsában, valamint nonprofit 

intézmények, például a Barbican Művészeti Központ és a London Múzeum igazgatótanácsában is  

tevékenykedett. Cassidy az elmúlt 43 évben sikeres, hosszan tartó jogi karriert futott be. Karrierje 

során a városi kormányzótanács (Corporation of London) tagjává is megválasztották, először a 

Tervezési Bizottság elnökévé a Thatcher-időszakban, majd a Tanács vezetőjévé a Blair-kormány 

megalakulásakor, később pedig a City Corporation Ingatlanbefektetési Igazgatóságának elnökévé. 

 

Steve Hollingshead sikeres karriert tudhat maga mögött az építőiparban. A szakmában eltöltött 35 év 

során számos nagyszabású globális infrastrukturális projektet valósított meg.  Az O’Rourke &Son Ltd-

hez - ahol pályafutása legnagyobb részét töltötte - 1989-ben csatlakozott építkezésekért felelős 

kivitelezési igazgatóként.  A Laing Construction 2001-es akvizíciójában fontos szerepet töltött be. 

Munkájának köszönhetően létrejött a Laing O’Rourke vállalat, ahol 2014 májusáig tevékenykedett. 

Hollingshead a fuzionált csoportnál eltöltött évei alatt számos vezető pozíciót töltött be. 

 

Az ausztráliai üzletág vezérigazgatói pozíciójából, 2013-ban visszatért Angliába, ahol az európai 

infrastrukturális üzletág ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. A Laing O’Rourke vállalatnál töltött 

idő alatt Hollingsead elsősorban az innovatív projektek vezetéséért, többek között a gyártás és 



 
 
 

 
 

 

 

 

 
szerelés-tervezési eljárásokért felelt, melyet a londoni Cheesegrater épület megvalósításánál is 

alkalmaztak. 

 

A HB Reavis 2013 decemberében lépett be az angliai piacra a „33 Central” irodaház fejlesztési 

területének megvásárlásával a King William Street-en, ahol jelenleg bontási munkálatok folynak. 

Később a vállalat a Farringdon Street 20. szám alatti ingatlant is megvásárolta és további potenciális 

ingatlanok felmérését végzi a portfólió bővítése érdekében.  

 

 „A két stratégiai jelentőségű kinevezés valódi lépéselőnyt teremt angliai csapatunk számára. Az új 

igazgatótanácsi tagok mindegyike bizonyított, egymást kiegészítő tapasztalatokkal rendelkezik, így 

jelentős mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a HB Reavis erős pozíciót alakítson ki az angliai 

ingatlanpiacon. A tény, hogy ilyen rátermett szakembereket sikerült megnyernünk az igazgatótanács 

számára, jól tükrözi a HB Reavis vállalkozó szellemét, az angol piac iránti elkötelezettségét, valamint 

azon célkitűzését, hogy kelet-közép-európai szakemberekből és helyi szakértőkből álló sokszínű 

csapatot hozzon létre. Örömmel várjuk az új igazgatótanácsi tagok szakmai hozzájárulását a vállalat 

stratégiájához és tevékenységeihez az újabb ingatlanok megvásárlása és londoni portfoliónk további 

bővítése folyamán” - mondta Radim Římánek, a HB Reavis Csoport angliai tevékenységekért felelős 

igazgatósági tagja. 
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Grayling 
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A HB Reavis Csoport 
A HB Reavis ingatlanfejlesztéssel foglalkozó nemzetközi csoport, melyet 1993-ban alapítottak 
Pozsonyban. Fő piacai közé tartozik a közép- és kelet-európai régió (Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia és Magyarország), az Egyesült Királyság és Törökország. A vállalat által eddig felépített 
korszerű irodaépületek, bevásárló- és szórakoztató központok, valamint logisztikai létesítmények 
összesített alapterülete mintegy 750 000 négyzetmétert tesz ki, emellett újabb 1 millió 
négyzetméternyi fejlesztés már a tervezési vagy engedélyezési fázisban van. A HB Reavis teljes 
körűen integrált üzleti modell alapján végzi tevékenységét, mely a fejlesztést, az építést, az 
ingatlankezelést és a beruházási tevékenységet egyaránt magában foglalja. A csoport 
mérlegfőösszege 1,58 milliárd euró, eszközeinek nettó értéke pedig 917 millió euró.  A több mint 400 

mailto:Anna.krystecka@hbreavis.com
mailto:eszter.horvath@grayling.com


 
 
 

 
 

 

 

 

 
szakemberrel rendelkező HB Reavis egyike Európa piacvezető kereskedelmi ingatlanfejlesztő 
vállalatainak.  
 
Bővebb információért látogasson el a http://www.hbreavis.com weboldalra 

http://www.hbreavis.com/

