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Tlačová správa 

 

 

Odborná porota CEEQA udelila spoločnosti HB Reavis titul  
Developer roka 2017 

 

 

Medzinárodná developerská skupina HB Reavis si na výročnom podujatí 

Gala & Industry Awards vo Varšave prevzala ocenenia Developer of the Year 
(Developer roka) a Company of the Year (Spoločnosť roka) udelené v rámci 
vyhlásenia výsledkov CEEQA (Central and Eastern European Real Estate Quality 

Awards). Slávnostné odovzdávanie cien bolo organizované v spolupráci s Financial 

Times a zúčastnilo sa ho viac ako 800 zástupcov popredných real estate 
spoločností z viac ako 50 krajín. 
 

Spoločnosť HB Reavis si vyslúžila uznanie odbornej komisie a porotcov za pozoruhodné úspechy 

po výnimočnom roku, v ktorom sa jej podarilo dokončiť viacero projektov vrátane štyroch 
kancelárskych budov v Poľsku a na Slovensku a takisto maloobchodného projektu v Českej 
republike. Celková rozloha týchto stavieb dosiahla 136 700 m2, vďaka čomu sa spoločnosti 
podarilo za jediný rok odovzdať do užívania najväčšiu plochu komerčných priestorov v jej 

doterajšej histórii. Počas slávnostného gala večera bol vyzdvihnutý aj projekt Varso Place vo 

Varšave. Tento viacúčelový komplex pocita s prenajimatelnou plochou 145 000 m2 a jeho 

súčasťou bude aj mrakodrap navrhnutý architektonickým štúdiom Foster + Partners, ktorý 
sa po dokončení v roku 2020 so svojou výškou 310 metrov stane jednou z najvyšších budov v 
Európe. 

 

Udeľovanie ocenení CEEQA je každoročne najprestížnejšou udalosťou, na ktorej sa oceňuje práca 
spoločností real estate sektora z 18 krajín strednej a východnej Európy a takisto z juhovýchodnej 

Európy. HB Reavis si tento rok z podujatia odniesol hneď dve ocenenia. Titul Company of the Year 

(Spoločnosť roka), bol ako čestné uznanie udelený na základe hlasovania 800 členného publika, 
zástupcov popredných real estate spoločností, z viac ako 50 krajín, ktorí sa tohto gala večera 

zúčastnili. Ocenenie Developer of the Year (Developer roka) udelila odborná porota CEEQA. Tieto 

dve ocenenia dokazujú, že spoločnosť HB Reavis sa teší nielen veľkému uznaniu zo strany 
odbornej poroty, ale aj širokej odbornej verejnosti. „Získané ocenenia sú motiváciou pre celý náš 
tím a sú pre nás záväzkom do budúcnosti. Sú dôkazom vhodne zvolenej stratégie, v ktorej budeme 

pokračovať tak, aby naše projekty prinášali kvalitu do života nie len odborníkom, ale najmä našim 
klientom, užívateľom a širokej verejnosti,“ dodal Pavel Trenka, CEO, HB Reavis Group. 

 

- Koniec – 

  



 

 
O spoločnosti HB Reavis 

 

Poslaním HB Reavis je vytvárať výnimočné zážitky prostredníctvom unikátnych real estate riešení.  
 

Sústredíme sa najmä na ľudí, ktorí využívajú naše budovy, snahou je vytvárať kvalitné priestory, ktoré podporujú 

produktivitu, well being, a oslovia nie len užívateľov ale aj širokú komunitu. Sme integrovaným paneurópskym 

developerom, ktorý navrhuje, stavia a prevádzkuje vlastné projekty. Zaoberáme                         sa investičným riadením 
a spravujeme aj naše coworkingové priestory. Pôsobíme v UK, Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, 
pozeráme sa zároveň na príležitosti aj na Nemeckom a Tureckom trhu.  

  

Od svojho založenia, v roku 1993, sme vytvorili milión metrov štvorcových komerčných priestorov. Vyše 70 percent 

nášho portfólia predstavuje moderné kancelárie, čo z nás robí jedného z európskych lídrov vo výstavbe kancelárskych 

priestorov. Venujeme sa rozvoju projektov na viac ako 1,2 miliónoch metroch štvorcových, s budúcou plánovanou 

hodnotou 5,7 miliardy Eur. Vo výstavbe máme 10 projektov, s prenajímateľnou plochou 324,000 metrov štvorcových, 
v koncovej hodnote 1,7 miliard Eur.  

 

S viac ako 600 zamestnancami a aktívami dosahujúcimi 2,1 miliardy eur, sa HB Reavis právom radí medzi európskych 

lídrov v real estate developmente.  

  

Vysoký štandard, ktorý prinášame v rámci kvality a udržateľnosti našich projektov, neostal bez povšimnutia na 
medzinárodnom poli a získal viaceré ocenenia vrátane “Najlepší zamestnávateľ v Poľsku” udelený v roku 2016 

spoločnosťou AON Hewitt, „Najlepší developer v Strednej a východnej Európe 2017“ udelený porotou CEEQA a 

„Najlepší európsky developer kancelárskych priestorov 2016“ od World Finance Awards. 

  

Ak o nás chcete vedieť viac, navštívte http://www.hbreavis.com. 
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