
 

 

 

Marian Herman objął stanowisko prezesa zarządu Grupy HB Reavis. Poprzednio pełnił funkcję jej dyrektora 
finansowego i członka zarządu. Z firmą związany jest od ponad ośmiu lat. 
 

Jednocześnie, na nowo powstałe stanowisko wiceprezesa zarządu Grupy HB Reavis został mianowany 

Radim Rimanek. Wcześniej przez ponad pięć lat był członkiem zarządu Grupy, do której dołączył w 2012 r. 

 

Pavel Trenka, dotychczasowy prezes zarządu Grupy HB Reavis, ustąpił ze stanowiska, które piastował od 
pięciu lat. Zmiana ta była planowana od dłuższego czasu i ma efekt natychmiastowy. Jako osoba związana 
z firmą od 2007 roku, Pavel Trenka pełni od teraz funkcję dyrektora w zarządzie niewykonawczym (Non-

Executive Board Director) wraz z Maartenem Hulshoffem i Ivanem Chrenką - założycielem firmy.   
 

Nowe kierownictwo HB Reavis będzie kontynuować dotychczasową strategię biznesową. Zakłada ona 

realizację wyjątkowych budynków biurowych i handlowych - skupionych na potrzebach ludzi, pozytywnie 

wpływających na efektywność i samopoczucie użytkowników oraz lokalnych społeczności. 
 

"Ogromnie się cieszę, że mogę przekazać pałeczkę Marianowi i Radimowi, którzy odegrali znaczącą rolę w 
imponującym rozwoju HB Reavis w ostatnich latach. To między innymi dzięki nim tworzymy dzisiaj jedne z 
najbardziej innowacyjnych miejsc pracy w Europie. W nowej roli będę nadal pomagał Marianowi i 
Radimowi w kształtowaniu i relizacji naszych ambitnych planów" - powiedział Pavel Trenka.  
  

HB Reavis to jeden z największych deweloperów działających w Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech 

i Wielkiej Brytanii. Aktualnie firma realizuje lub przygotowuje się do realizacji ponad dwudziestu inwestycji.  

 

Wśród najważniejszych przedsięwzięć HB Reavis jest Varso. Częścią tej warszawskiej inwestycji będzie 53-

piętrowy wieżowiec zaprojektowany przez pracownię Foster + Partners - w niedalekiej przyszłości jeden z 
najwyższych budynków w Europie. Wśród realizowanych projektów są również: Nivy Station w 

Bratysławie, kompleks biurowy Agora w Budapeszcie, a także Elizabeth House położony tuż obok 
największego węzła komunikacyjnego w Londynie. Firma uruchomiła też nowe inicjatywy: Origameo - 

zespół doradzający w zakresie planowania przestrzeni pracy, a także platformę coworkingowę HubHub. 
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