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Tisková zpráva 
 

ŘEDITELEM HB REAVIS V ČESKÉ REPUBLICE BYL JMENOVÁN PETR HERMAN 

 

Praha, 19. 1. 2016 

 

Skupina HB Reavis jmenovala do funkce ředitele pro Českou republiku Petra Hermana.  Pan 

Herman dosud ve společnosti působil na pozici Business Development Director, v posledních šesti 
měsících byl pak pověřen řízením celé české pobočky. Zkušenosti na vysokých manažerských 

pozicích získal již dříve ve společnostech Stival Holding, Passerinvest Group a K.P.A.R. consulting.  

 

V pozici Business Development Directora se Petr Herman věnoval přípravě a vyhledávání příležitostí 
k výstavbě nových unikátních kancelářských projektů s cílem nabídnout nájemcům prostory 
v etablovaných i dynamicky se rozvíjejících pražských lokalitách. 
 

„Od srpna loňského roku vedl Petr Herman dočasně naši českou kancelář. Svého úkolu se ujal energicky 

a za relativně krátkou dobu se mu povedlo významně přispět k posunu naší společnosti v akvizicích, 
developmentu i leasingu. Již brzy tak budeme oznamovat významné rozšíření řady našich prestižních 
klientů, mezi které v České republice patří například Philips, JCDecaux, Hill´s, NCR a nověji také Regus 

nebo CE Group. S potěšením mohu nyní oznámit jmenování Petra Hermana do pozice ředitele HB Reavis 

Group CZ. Jsem přesvědčen, že spolu s celým týmem budeme slavit mnoho úspěchů při dalším přinášení 
unikátních řešení pro naše klienty,  řekl Radim Římánek, člen představenstva skupiny HB Reavis 

zodpovědný mimo jiné za aktivity skupiny v České republice.  

 

Petr (erman je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a postgraduálního studia 
na College of Europe v belgických Bruggách. Jeho více než letá praxe zahrnuje práci pro Stival 

(olding, kde působil na pozici vedoucího právního oddělení, poté  let spolupracoval se společností 
Passerinvest Group, v níž zastával funkci obchodního ředitele, vedoucího právního oddělení a zároveň 
byl členem představenstva. Podílel se na obchodních a marketingových strategiích, pronájmech 
korporátním klientům, prodeji investičních produktů institucionálním investorům, nákupu pozemků 
a na jednáních o financování. Rok poté strávil budováním rodinné společnosti K.P.A.R. consulting, 
která se zaměřuje na akvizice, rekonstrukce a následný pronájem rezidenčních projektů.  
 
Kontakt pro média: 
 

Jana Bakešová     Magdaléna Drsová  

Account Manager    PR & Marketing Manager 
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Ostrovní 129/30     Rohanské nábřeží /  

110 00  Praha 1     186 00 Praha 8 

Tel.: 222 927 111     Tel.: 225 001 900 

GSM: 731 613 604    GSM: 702 212 914 

jana.bakesova@crestcom.cz   magdalena.drsova@hbreavis.com 

www.crestcom.cz     www.hbreavis.com  

 

mailto:jana.bakesova@crestcom.cz
mailto:magdalena.drsova@hbreavis.com
http://www.crestcom.cz/
http://www.hbreavis.com/


 
 
 

 

 

HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o., Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Prague 8, Czech Republic 

Business ID: 27 687 180, Tax ID: CZ27687180, tel.: +420-225-001-900, fax.: +420-225-001-901 

Company registered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, section C, insert 117904 

www.hbreavis.com 
 

 

 

O společnosti HB Reavis  
Mezinárodní developerská skupina (B Reavis byla založena v roce 1993 v Bratislavě. Působí na klíčových trzích 
ve střední a východní Evropě Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko , ve Spojeném království 
a v Turecku. Společnost doposud realizovala celkem  000 metrů čtverečních moderních kanceláří, 
obchodních a zábavních prostor a logistických nemovitostí. Dalších více než  milion metrů 
čtverečních je ve fázi realizace, plánování nebo povolování výstavby. Na všech trzích využívá (B Reavis 

integrovaný obchodní model zahrnující development, výstavbu, správu majetku a investiční management. 

Společnost má celková aktiva ,  miliardy EUR s čistou hodnotou ,  miliardy EUR. S více než  odborníky 
pracujícími po celé Evropě se HB Reavis řadí mezi lídry na trhu. Potvrzují to i získaná ocenění „Developer roku 

 ve střední a východní Evropě  udělené odbornou porotou CEE Quality Awards ve spolupráci s Financial 
Times a titul „Developer kancelářských budov roku  ve střední a východní Evropě  uděleného v soutěži pod 
záštitou vydavatelství Eurobuild. Více informací získáte na http://www.hbreavis.com. 
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