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Informacja prasowa 

 

HB Reavis najlepszym deweloperem w regionie w konkursie CEEQA 
 
Międzynarodowa firma HB Reavis – jeden z największych deweloperów biurowych 
działających m.in. w Warszawie – została podwójnie uhonorowana w prestiżowym 
konkursie CEEQA. W uznaniu sukcesów osiągniętych na rynkach Europy Środkowo-

Wschodniej, HB Reavis otrzymało tytuł „Dewelopera Roku”, a także nagrodę dla „Firmy 
Roku” przyznaną przez publiczność zgromadzoną na uroczystej gali. Wydarzenie było 
współorganizowane przez Financial Times. 
 

Jury składające się z czołowych ekspertów branży nieruchomości, przyznało Grupie HB 
Reavis tytuł „Dewelopera Roku”, doceniając m.in. skalę prowadzonych przez nią inwestycji. 
W minionym roku firma zakończyła realizację czterech budynków biurowych (wśród nich 
Gdański Business Center D oraz West Station I w Warszawie) oraz centrum handlowego w 

Czechach. Znajduje się w nich łącznie blisko 137 000 mkw. powierzchni do wynajęcia – to 

rekordowy metraż oddany przez HB Reavis do użytku w ciągu 12 miesięcy. Pod koniec 2016 

roku firma rozpoczęła też budowę Varso – wyjątkowego miejsca dla biznesu, mieszkańców i 
turystów odwiedzających Warszawę. Tworzą je trzy budynki o łącznej powierzchni 140 000 

mkw. powierzchni do wynajęcia, w tym 310-metrowy wieżowiec zaprojektowany przez 
renomowaną pracownię Foster + Partners. 

 

HB Reavis zdobyło także tytuł “Firmy Roku” według publiczności zgromadzonej podczas gali 
nagród CEEQA, która odbyła się 26 kwietnia w Warszawie. W głosowaniu wzięło udział 
ponad 800 profesjonalistów branży nieruchomości z ponad 50 krajów.  
 
 

• • • 
 

 

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 
993 tys. mkw. 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” w konkursie CEE Quality Awards 2017. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej 
http://www.hbreavis.com. 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

Informacje dla mediów: 
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HB Reavis Poland       biuro PR 
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