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BNP PARIBAS REAL ESTATE OGŁASZA 

DWIE NOWE NOMINACJE 

 

- ARGIE TAYLOR, NOWY SZEF MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY INWESTYCYJNEJ (IIG) 

- PATRICK DELCOL, NOWY SZEF EUROPEJSKIEGO DZIAŁU DS. NIERUCHOMOŚCI 

HANDLOWYCH, LOGISTYCZNYCH I HOTELOWYCH 

 

BNP Paribas Real Estate ogłosiła dwie nowe nominacje dotyczące stanowisk o zasięgu 

międzynarodowym. Argie Taylor został mianowany szefem Międzynarodowej Grupy Inwestycyjnej 

(IIG), i rozpocznie pracę na nowym stanowisku od kwietnia 2023 roku. Od 1 września 2022 roku 

Patrick Delcol został szefem europejskiego Działu ds. Handlu, Logistyki i Hotelarstwa. 

 

Zarówno Argie, jak i Patrick będą raportować bezpośrednio do Thierry'ego Laroue-Pont, prezesa  

i dyrektora generalnego BNP Paribas Real Estate,: - Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy 

powitać Argiego jako nowego szefa IIG. Jego niewątpliwa charyzma, zdolności i wiedza  

na temat spektrum rynków kapitałowych - jak również szerokie relacje w ramach globalnych źródeł kapitału 

- uzupełnią nasz utalentowany zespół. Ponadto doświadczenie i wiedza Patricka na temat rynku 

handlowego są niezwykle cenne dla naszej działalności i potrzeb klientów, a on sam w znacznym stopniu 

przyczynił się do rozwoju tej linii biznesowej, obejmującej również logistykę i hotelarstwo. 

 

Argie Taylor dołączy z firmy Cushman & Wakefield, gdzie zarządzał działem o zasięgu globalnym jako 

Partner Międzynarodowy w zespole Rynków Kapitałowych EMEA. Posiada bogate doświadczenie  

na międzynarodowych rynkach kapitałowych, a wśród ostatnich najważniejszych transakcji jakie 

nadzorował znalazły się trzy oddzielne transakcje na rynku biurowym o wartości miliarda euro w Londynie 

i Brukseli, kolejne transakcje na rynku biurowym we Frankfurcie i Paryżu, a także sprzedaż kluczowej 

nieruchomości w Dublinie na początku tego roku. Argie rozpoczął swoją karierę ponad 17 lat temu  

i początkowo koncentrował się na doradzaniu głównym niemieckim inwestorom Deka, Union i Commerz 

w Wielkiej Brytanii, ale w ciągu ostatniej dekady wyspecjalizował się w przepływach kapitałowych  

w regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC) do Europy, w szczególności dla inwestorów instytucjonalnych  

i UHNW z Hong Kongu, Singapuru i Korei Południowej.   

 

Argie będzie odpowiedzialny za rynek biurowy, a także za platformy BNP Paribas Real Estate na Bliskim 

Wschodzie i w Azji. Te ostatnie są częścią dywizji IIG i są zarządzane przez: 

- Fadi Alkhatib, CEO Middle East & Managing Director, z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

- Mathieu Brummer, Co-Head BNP Paribas Real Estate APAC, dyrektor zarządzający, oraz Andrew 

Cruickshank, Co-Head BNP Paribas Real Estate APAC, z siedzibą odpowiednio w Hongkongu  

i Singapurze. 
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Dział IIG obejmuje 30 doradców działających w 10 krajach europejskich i na trzech platformach 

azjatyckich. Współpracując z osobami prywatnymi, instytucjami i państwowymi funduszami majątkowymi, 

IIG jest zaufanym partnerem dla międzynarodowych przepływów kapitałowych w całej Europie. 

 

Nominacja Argie'ego następuje w momencie, gdy Larry Young, który kierował zespołem od 2018 roku, 

obejmie nową rolę w zespole rynków kapitałowych w Londynie.  

 

Peter Roesler, który nadzorował zespół IIG od momentu uruchomienia w 2012 roku, będzie zarządzał 

platformami azjatyckimi i bliskowschodnimi do czasu, gdy Argie dołączy w kwietniu przyszłego roku. 

 

Patrick Delcol do tej pory zajmował stanowisko Head of European Retail w BNP Paribas Real Estate. Jego 

zakres działania został właśnie rozszerzony o europejską koordynację działań w zakresie logistyki 

(kierowaną przez Craiga Maguire'a) i hotelarstwa (kierowaną przez Artyoma Perevedentseva). 

 

Patrick Delcol ma ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze nieruchomości, w szczególności w handlu 

detalicznym. Swoją karierę rozpoczął w BESIX Group, po czym dołączył do Eastbridge Group, następnie 

ING Real Estate Development i DTZ. Następnie dołączył do BNP Paribas Real Estate Poland w 2013 roku 

jako CEO na Europę Środkowo-Wschodnią, zanim został mianowany szefem europejskiego sektora 

nieruchomości handlowych w 2018 roku.  

 

Patrick posiada tytuł MBA uzyskany w Solvay Brussels School of Economics and Management (Université 

Libre de Bruxelles).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

O BNP Paribas Real Estate 

 

BNP Paribas Real Estate jest jedną z wiodących międzynarodowych firm doradczych w zakresie nieruchomości. Oferuje swoim klientom 

kompleksowy zakres usług obejmujący cały cykl życia nieruchomości: inwestycje budowlane, transakcje, doradztwo, wyceny, 

zarządzanie nieruchomościami oraz zarządzanie inwestycjami. Zatrudniająca 4500 pracowników, BNP Paribas Real Estate wspiera 

inwestorów instytucjonalnych, najemców/wynajmujących, deweloperów, sektor publiczny oraz inwestorów prywatnych dzięki doskonałej 

znajomości lokalnych rynków w 30 krajach (poprzez swoje oddziały i firmy partnerskie) w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. BNP 

Paribas Real Estate, jako część grupy BNP Paribas, wygenerowało w 2019 roku przychody na poziomie 1,01 bln €. 

Śledź nas na           

 

Więcej informacji:www.realestate.bnpparibas.pl   

Twitter: @BNPPRE_PL 

Real Estate for a changing world 

 

Kontakt dla mediów : 

JUSTYNA MAGRZYK-FLEMMING – Head of Marketing & PR  

Tel: +48 22 653 44 00 Mobile: +48 511 155 274 E-mail: justyna.magrzyk-flemming@realestate.bnpparibas 
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