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HB Reavis z nowym dyrektorem ds. wynajmu w Polsce 

 
Karol Wyka objął nowe stanowisko Country Leasing Director w warszawskim oddziale 
firmy deweloperskiej HB Reavis. Od kwietnia tego roku odpowiada za komercjalizację 
wszystkich jej budynków w Polsce, zarządzanie 11-osobowym zespołem najmu oraz 
wzmacnianie relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami. 
 
Karol Wyka jest związany z HB Reavis od 2013 roku. Dotychczas odpowiadał m.in. za 
wdrażanie strategii wynajmu dla poszczególnych budynków oraz negocjowanie warunków 
umów z klientami. Pracował przy podpisaniu umów z wieloma renomowanymi firmami, które z 
powodzeniem działają lub wkrótce przeniosą swoje siedziby do biurowców HB Reavis, w tym 
m.in. Diebold Nixdorf (ponad 9 700 mkw.) oraz KMD (niemal 6 200 mkw.). 
 
W ramach nowych obowiązków, Karol Wyka koordynuje działania zespołu odpowiedzialnego 
za wynajem powierzchni biurowych i handlowo-usługowych we wszystkich budynkach 
HB Reavis w Warszawie, w tym m.in. Varso, Gdański Business Center, West Station, 
Postępu 14 oraz planowanej inwestycji przy ulicy Burakowskiej. 
 
– Doświadczenie we współpracy z kluczowymi klientami i umiejętność budowania trwałych 
relacji to bezcenne kompetencje, które Karol wykorzysta teraz, kierując zespołem 
odpowiedzialnym za komercjalizację naszych budynków. Jesteśmy przekonani, że przysłuży 
się to dalszemu rozwojowi HB Reavis w Polsce, a także zapewni jeszcze większą satysfakcję 
klientów, dla których tworzymy nowoczesne i zdrowe środowisko pracy – mówi Stanislav 
Frnka, prezes zarządu HB Reavis Poland. 
 
– Jestem dumny, że jestem częścią tak innowacyjnej organizacji jak HB Reavis i mogłem 
uczestniczyć w wielu z najbardziej znaczących transakcjach biurowych ostatnich lat. Jestem 
pewien, że pozyskana w ten sposób wiedza pomoże mi w nowej roli. Mam nadzieję z 
powodzeniem zarządzać niezwykle profesjonalnym zespołem oraz realizować wszystkie 
postawione przede mną cele, wzmacniając pozycję HB Reavis jako jednego z liderów 
polskiego rynku nieruchomości komercyjnych – komentuje Karol Wyka, Country Leasing 
Director w HB Reavis Poland. 
 
Karol Wyka posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w dziedzinie wynajmu powierzchni 
biurowych. Przed dołączeniem do zespołu HB Reavis pracował jako Senior Property Broker w 
firmie doradczej Nuvalu Polska. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
oraz stypendystą Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii. 
 
Członkiem zarządu i dyrektorem handlowym HB Reavis Poland jest Grzegorz Strutyński, który 
nadzoruje pracę działów wynajmu, marketingu, PR i space planningu, jak również działalność 
firmy w zakresie tzw. workspace solutions oraz nowych projektów coworkingowych. 
 
  



 

 

 

 

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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