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Co czwarty bankomat w Polsce zarządzany z Gdański Business Center – 

Euronet wśród najemców 
 

W połowie roku Euronet Polska przeniesie swoje biuro do Gdański Business Center, 
kompleksu biurowego zrealizowanego przez HB Reavis na pograniczu warszawskiego 

Śródmieścia i Żoliborza. Firma zajmie blisko 3 380 mkw. – to jedna z największych do tej 

pory w 2017 roku umów wynajmu powierzchni biurowej zawartych w stolicy. 

 

– Jesteśmy dumni, że tak prestiżowy i wymagający klient jak Euronet docenił jakość naszego 
budynku. Gdański Business Center zapewni firmie wygodne i zdrowe środowisko pracy: łatwo 
dostępne komunikacją publiczną i oferujące wiele udogodnień w zasięgu ręki. Jesteśmy pewni, 
że pracownicy Euronet docenią wyjątkową lokalizację nowego biura, pełną zieleni oraz miejsc 
sprzyjających odpoczynkowi w trakcie i po godzinach pracy – mówi Grzegorz Strutyński, 
dyrektor handlowy i członek zarządu HB Reavis Poland.  
 

Euronet Polska Sp. z o.o. jest częścią Euronet Worldwide, światowego lidera w zakresie 

przetwarzania elektronicznych transakcji finansowych oraz właściciela największej sieci 
bankomatów na terenie Europy. W Polsce Euronet działa od ponad dwudziestu lat, będąc 
obecnie operatorem największej niezależnej sieci bankomatów i wpłato-bankomatów, a 

zarazem wiodącym dostawcą usług outsourcingowych dla banków w zakresie zarządzania 
sieciami bankomatów, a także rozwiązań w zakresie płatności elektronicznych. 

 

W Gdański Business Center, dogodnie położonym tuż obok stacji metra Dworzec Gdański, 
pracownicy Euronet będą mieli do dyspozycji całe 5. piętro w budynku D. Przeprowadzka firmy 

zaplanowana jest na przełomie czerwca i lipca. 

 

– Znaleźliśmy nowoczesną przestrzeń, która idealnie odpowiada naszym potrzebom. Mamy 
przestronną powierzchnię umożliwiającą nam dalszy rozwój oraz doskonale skomunikowaną 
lokalizację – komentuje Marek Szafirski, Prezes Zarządu Euronet Polska. 

 

W procesie poszukiwania i wyboru nowej siedziby Euronet reprezentowały: Paulina Misiak, 
Magda Kępka-Gacioch oraz Piotr Capiga z firmy doradczej Cushman & Wakefield.  

 

– Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny mogliśmy współpracować z firmą Euronet Polska przy 

projekcie zmiany siedziby głównej. Praca z tak dynamicznym i zaangażowanym zespołem była 
dla nas bardzo cennym doświadczeniem. Decyzje podjęte przez Euronet wychodzą naprzeciw 



 
 
 

 
 
  
priorytetom projektu, którymi od samego początku były komfort pracy i zadowolenie 

pracowników Euronet – mówi Paulina Misiak, Partner, Cushman & Wakefield. 

 

W czterech budynkach Gdański Business Center znajduje się łącznie około 100 000 mkw. 

powierzchni biurowej klasy A. Wśród ich najemców są takie renomowane firmy i instytucje jak: 

KPMG, Nielsen, 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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