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„Metronom“ a „Aupark“ vyhrály první ceny CIJ Awards

Dvě pomyslné zlaté medaile si odnesla developerská společnost HB Reavis ze slavnostního
vyhlášení 16. ročníku prestižní soutěže CIJ Awards. V kategorii „Best Office Lease of the Year“
ocenila porota HB Reavis za pronájem budovy Metronom společnosti SAP. Obchodní centrum
Aupark, které bylo otevřeno v listopadu v Hradci Králové, vyhrálo kategorii „Best Retail
Development & Developer of the Year“. CIJ Awards jsou soutěží pro sektor komerčních
nemovitostí, která má v České republice nejdelší tradici.
Příchod SAPu se v letošním roce stal jedním z největších obchodů na pražském realitním trhu. Budova
Metronomu je po nastěhování tří dceřiných společností koncernu SAP (SAP BSCE, CONCUR a ARIBA),
které obsadily plochu přes 25 000 m2, zcela pronajata. HB Reavis v budově provedl celou řadu změn
přímo „na míru“ klientovi. Byly použity i některé specifické materiály, například ručně malované
tradiční portugalské dlaždice „azulejos“. Na přání SAPu bylo přijato i několik zvláštních
bezpečnostních opatření.
„Získání dvou prestižních ocenění nás nesmírně těší. Chtěl bych poděkovat především našim
zaměstnancům, kteří věnovali mnoho úsilí tomu, jak klientovi co nejlépe vyhovět a připravit kanceláře
přesně podle jeho představ,“ říká Petr Herman, ředitel HB Reavis Česká republika.
V případě druhého oceněného projektu, „Auparku“ v Hradci Králové, se HB Reavis rozhodl vybudovat
nikoliv běžný nákupní park, ale vnitroměstské obchodní centrum těžící z těsné blízkosti velkého
dopravního uzlu. Celkem 21 ooo m2 pronajímatelné plochy se vyznačuje moderním designem a
přehledným vnitřním uspořádáním s vynikající viditelností všech obchodů. To doplňují i kvalitní použité
materiály – dřevo, sklo, kámen. Porota ocenila i velkou prosvětlenost celého „Auparku“. Skvělé
umístění tohoto centra spolu s vysokou kvalitou prodejních ploch přilákalo do města několik nových
značek, jako například Pandora, SuperDry nebo Yves Rocher. „Aupark“ také přinesl svému okolí
benefit v podobě 1 100 parkovacích míst pro veřejnost.

O HB Reavis
HB Reavis je mezinárodní developerská společnost založená v roce 1993 v Bratislavě. Působí ve Velké Británii, Polsku, České
republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Turecku a v současné době je třetím největším developerem v segmentu
kancelářských budov v Evropě.* Společnost dosud vybudovala celkem 933 000 m2 moderních kanceláří, nákupních a
zábavních prostor a logistických zařízení. Dalších více než 1 milion m 2 je ve fázi plánování, povolovacího řízení nebo stavby.
HB Reavis se opírá o unikátní, plně integrovaný obchodní model od identifikace investičních příležitostí až po navrhování,
výstavbu a správu hotových budov. Skupina má celková aktiva ve výši 2,1 miliard €, čistá hodnota aktiv dosahuje téměř 1,2
miliardy €. S více než 500 odborníky je HB Reavis celosvětovým lídrem v oblasti mezinárodního komerčního realitního trhu.
Silnou pozici HB Reavis na trhu dokládají četná ocenění, jako například „Best Office Architecture London 2015“ pro projekt
„33 Central“ nebo „CEE Quality Award” v soutěži „Developer of the Year in CEE, 2015”. Více informací naleznete na stránkách
http://www.hbreavis.com.
*EU Top Developers Survey 2016
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