
 
 
 

 
 
  

2 lutego 2017 r. 

Informacja prasowa 

 

Doświadczeni specjaliści wzmacniają dział wynajmu HB Reavis 
 

Agnieszka Ciupak i Paweł Stankiewicz dołączyli do zespołu firmy deweloperskiej HB 

Reavis, odpowiedzialnego za wynajem powierzchni biurowych w Warszawie. Oboje 

objęli stanowiska Senior Leasing Managerów. Aktualnie dział wynajmu polskiego 
oddziału HB Reavis liczy 12 osób. 

 

Warszawski oddział HB Reavis odpowiada za wynajem powierzchni w nowoczesnych centrach 

biznesowych, takich jak Gdański Business Center, West Station czy Postępu 14. Od niedawna 
prowadzi też komercjalizację jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji w historii 
polskiego rynku nieruchomości – kompleksu Varso powstającego w ścisłym centrum stolicy. 
 

Agnieszka Ciupak od ponad 18 lat jest związana z rynkiem nieruchomości komercyjnych, 
odpowiadając za wynajem powierzchni w kilkunastu znaczących inwestycjach biurowych i 

handlowych w Warszawie oraz miastach regionalnych. Przed dołączeniem do zespołu HB 
Reavis pełniła obowiązki Head of Office Leasing w Griffin Real Estate oraz Echo Investment 
S.A. Wcześniej pracowała m.in. jako dyrektor ds. wynajmu w Globe Trade Center S.A. oraz 
leasing manager w UBM Polska. Jest absolwentką międzynarodowych stosunków 
ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej oraz ekonomii na Prywatnej Wyższej Szkole 
Biznesu i Administracji w Warszawie. 

 

Paweł Stankiewicz posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze najmu powierzchni 

biurowych. Przed dołączeniem do HB Reavis pełnił funkcję Senior Leasing Managera w 

HOCHTIEF Development Poland, odpowiadając za komercjalizację budynków biurowych z 
portfolio firmy. Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia 
podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. Posiada tytuł Certified Commercial Investment Member (CCIM). 
 

– Z przyjemnością witamy w naszym zespole dwoje doświadczonych specjalistów. Ich wiedza 

na temat potrzeb klientów aktywnych na rynku biurowym pomoże nam jeszcze skuteczniej 
realizować strategię komercjalizacji naszych budynków. Cieszymy się, że wspólnie będziemy 
mogli wzmacniać markę HB Reavis w Polsce – mówi Grzegorz Strutyński, dyrektor handlowy i 

członek zarządu HB Reavis Poland. 

  



 
 
 

 
 
  
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 993 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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