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Stanislav Frnka z nagrodą dla najlepszego lidera  

w konkursie Hall of Fame Awards 2017 
 
Stanislav Frnka, prezes HB Reavis Poland, został uhonorowany nagrodą w kategorii 
„Best of the Best Leadership” w konkursie Hall of Fame (HOF) Awards 2017. Eksperci 
branży real estate zasiadający w jury odbywającego się już po raz drugi plebiscytu 
docenili w ten sposób kolejny znakomity rok dewelopera, który umocnił swoją pozycję 
na polskim i europejskim rynku nieruchomości komercyjnych. 
 
– Otrzymana nagroda to dla nas ogromny zaszczyt. Cieszę się, że praca, jaką wykonuję wraz 
z naszym 150-osobowym zespołem w Polsce jest zauważana i doceniana w całej Europie. To 
również świetna motywacja do dalszych starań o to, aby nasze budynki i usługi stawały się 
jeszcze lepsze – powiedział Stanislav Frnka, prezes zarządu HB Reavis Poland. 
 
Stanislav Frnka jest związany z Grupą HB Reavis od 2006 roku. Obecne stanowisko objął w 
2011 roku, od tego czasu odpowiadając za rozwój firmy nad Wisłą – aktualnie HB Reavis 
prowadzi tu około jednej trzeciej swojej działalności operacyjnej. W ciągu zaledwie kilku lat, 
budynki stworzone przez HB Reavis w Warszawie zdobyły uznanie wielu czołowych 
przedsiębiorstw z kraju i zagranicy. W 2016 roku, firma rozpoczęła budowę Varso – swojej 
flagowej inwestycji w stolicy, oferującej 140 000 mkw. powierzchni biurowej i handlowo-
usługowej m.in. w jednym z najwyższych wieżowców w Europie. 
 
Do udziału w konkursie HOF (Hall of Fame) Awards 2017 nominowani byli niedawni zdobywcy 
nagród CIJ Awards z Polski, Czech, Węgier, Rumunii, Serbii i Słowacji. Zwycięzców wyłoniło 
głosowanie jury składającego się z ponad 600 ekspertów branży nieruchomości z całej Europy. 
 
 
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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