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Informacja prasowa 

 

HB Reavis z dwoma umowami na 3 900 mkw. w Gdański Business Center 
 

Kolejne dwie międzynarodowe firmy wynajęły łącznie 3 900 mkw. powierzchni w Gdański 
Business Center – budynkach biurowych zrealizowanych przez HB Reavis w północnej 
części warszawskiego Śródmieścia, tuż przy stacji metra Dworzec Gdański. 
 

Do Gdański Business Center wprowadził się polski oddział spółki Elekta. Firma o szwedzkim 

rodowodzie specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych urządzeń i systemów wspierających 

leczenie nowotworów i chorób mózgu. Elekta oraz centrum usług wspólnych Elekta Business 
Services zajmuje w Gdański Business Center biuro o powierzchni 1840 mkw. W transakcji 

najemcę wspierała firma doradcza Colliers International. 

 

Swoją siedzibę w Gdański Business Center powiększyła też firma badawcza Nielsen, która 

dobrała ponad 2060 mkw. powierzchni biurowej. Zajmuje teraz łącznie ponad 6 600 mkw. w 

budynkach C i D. Klientowi doradzała firma Knight Frank. 
 

W Gdański Business Center znajduje się około 100 000 mkw. powierzchni biurowej klasy A 

zlokalizowanej w czterech budynkach, z których budynki C i D nadal należą do HB Reavis. 
Wśród najemców są również takie firmy i instytucje jak: KPMG, GE, Bank BPH, SNC Lavalin, 

Provident, WebInterpret, KMD, eMAG, Bank BGŻ BNP Paribas, Agencja Nieruchomości 
Rolnych oraz grupa ubezpieczeniowa Aviva. 

 
 
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. Dotychczas grupa zrealizowała ponad 
917,5 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej i logistycznej, a ponad 1 mln m kw. 

znajduje się obecnie w realizacji lub procesach przygotowawczych. HB Reavis wykorzystuje zintegrowany model 
biznesu, który obejmuje działania deweloperskie i wykonawcze oraz zarządzanie majątkiem i inwestycjami. Grupa 
zatrudnia ponad 600 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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