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Tlačová správa 

 
Novinky vo vedení HB Reavis Group 

 

HB Reavis, medzinárodný developer kancelárskych a obchodných priestorov, dnes oznámil 

zmeny na pozíciách vo vedení spoločnosti. Novým výkonným riaditeľom (CEO) v Nemecku sa stal 

Marcel Sedlák a René Popík bol menovaný novým členom predstavenstva spoločnosti. 
 

„Marcel aj René sú dlhodobo kľúčovými osobnosťami pre aktivity skupiny HB Reavis. V rokoch 2006                             

až 2010 Marcel Sedlák úspešne viedol tím pre akvizície. Jeho novou úlohou je rozvíjať naše aktivity 
v Nemecku. Tento krok je naplnením našej stratégie – prinášať realitné know-how na nové trhy. René 

Popík bol zas strojcom úspechu nášho developerského plánu v Poľsku, kde sa v priebehu krátkych šiestich 
rokov skupina HB Reavis stala jedným z najväčších varšavských developerov. Novinky vo vedení našej 
spoločnosti sú výrazným krokom a ja som presvedčený  že prispejú k ďalšiemu rastu skupiny HB Reavis,“ 
vyjadril sa Pavel Trenka, generálny riaditeľ, HB Reavis Group. 
 

Marcel Sedlák bude zodpovedať za vytváranie nových obchodných príležitostí v Nemecku s cieľom 
urobiť z HB Reavis lídra v segmente riešení kancelárskych a pracovných priestorov. Toto vymenovanie 

zdôrazňuje výrazné odhodlanie skupiny HB Reavis presadiť sa aj na nemeckom trhu. Marcel Sedlák 

odchádza z pozície v predstavenstve skupiny, pričom naďalej zostane zodpovedný aj za aktivity 

skupiny HB Reavis v Turecku. 

 

Do spoločnosti HB Reavis prišiel v roku 2001 ako projektový právnik. V roku 2006 sa stal investičným 
riaditeľom a viedol úspešnú expanziu skupiny HB Reavis v rámci strednej a východnej Európy                              

a v Spojenom kráľovstve. V roku 2010 bol nominovaný do predstavenstva ako člen zodpovedný                   
za aktivity spoločnosti v Poľsku, na Slovensku, v Turecku a na nových trhoch. Ešte pred príchodom                      
do HB Reavis pracoval pre poprednú slovenskú advokátsku kanceláriu G. Lehnert, k. s. a pre slovenskú 

súkromnú investičnú skupinu AZC. Marcel Sedlák je držiteľom magisterského titulu v odbore právo                      
z Univerzity Komenského v Bratislave a Executive MBA z Viedenskej univerzity / Carlson School                   

of Management / University of Minnesota. 

 

René Popík bude vo svojej novej funkcii dozerať na aktivity v Poľsku. Povedie zároveň celkovú 

developerskú činnosť skupiny vrátane určovania strategických cieľov a manažovania interného know-

how. 

 

René Popík prišiel do spoločnosti HB Reavis v roku 2007, pracoval ako development manažér na 
projektoch Aupark Košice a Aupark Tower Košice. Členom poľského tímu sa stal v roku 2012 ako 
riaditeľ pre rozvoj. Následne bol vymenovaný do predstavenstva spoločnosti HB Reavis Poľsko, kde 
zohral dôležitú úlohu pri úspechoch spoločnosti v tejto krajine. HB Reavis je v súčasnosti jedným z 

najlepších developerov kancelárskych priestorov na varšavskom trhu. Poľsko je tiež druhým 
najdôležitejším trhom v rámci skupiny HB Reavis. Pred príchodom do HB Reavis René Popík pracoval 

pre realitného developera Saller Group a pôsobil ako správca nehnuteľnosti nákupného centra Galéria 

v Košiciach. René je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a je držiteľom inžinierskeho 

titulu v odbore podnikového manažmentu. 
 

- Koniec – 

 

 



 

 

 

O spoločnosti HB Reavis  
Medzinárodná developerská skupina HB Reavis vznikla v  roku 1993 v  Bratislave. Pôsobí vo Veľkej Británii, 
Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v  Maďarsku a  v  Turecku. Podľa „Top Developers Survey“ magazínu 
Property EU je v  súčasnosti tretím najväčším developerom kancelárskych priestorov v  Európe. Spoločnosť 
doposiaľ realizovala 993-tisíc metrov štvorcových moderných kancelárií, obchodno-zábavných a logistických 

centier. Ďalších vyše milióna metrov štvorcových je vo fáze realizácie, plánovania alebo povoľovania výstavby. 
HB Reavis využíva na všetkých trhoch tzv. integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, 

správu majetku a investičný manažment. Spoločnosť má celkové aktíva 2,1 miliardy EUR s  čistou hodnotou 1,2 
miliardy EUR. S  vyše 500 odborníkmi pracujúcimi po celej Európe patrí HB Reavis medzi lídrov na trhu 
komerčných nehnuteľností.   Potvrdzujú to aj získané ocenenia ako napríklad „Developer roka 2015 v  strednej 

a  východnej Európe“ udelený odbornou porotou CEE Quality Award, či UK Property Awards za najlepšiu 
kancelársku architektúru v  Londýne v  roku 2015 za projekt 33 Central. Viac informácií získate                                       

na www.hbreavis.com.    
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Martina Jamrichová 

Country PR & Marketing Manager 

HB Reavis Slovakia 

E-mail: martina.jamrichova@hbreavis.com  
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Account Manager 
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