Persbericht
Nieuwste aanwinsten van Argos Wityu
• Chief Operations Officer
• Chief Financial Officer
• Communications Director
Milaan (Italië), Frankfurt (Duitsland), Parijs (Frankrijk) 17 oktober 2019 – De Europese onafhankelijke
private-equity-groep Argos Wityu maakt bij deze de volgende benoemingen bekend: Giuseppe
Bonsignore in de functie van Chief Operations Officer, Jacqui Darbyshire in de functie van Chief Financial
Officer en Coralie Cornet in de functie van Communications Director. Daarnaast is Lee Tagg als Fund
Financial Controller in Parijs in dienst getreden.
De expertise van de Franse, Italiaanse en Duitse beleggingsteams wordt met de komst van de volgende
nieuwe professionals verder uitgediept:
• Frankrijk: Pierre Cassignol als Analist
• Duitsland: Tobias Kappis als Analist en Kevin Kunze als Associate
• Italië: Riccardo Peria en Gabriele Scalco, beide als Analist, Emanuele Tomasi als Associate
• Lucio Ranaudo als Senior Advisor bij het kantoor in Milaan. Lucio is afgestudeerd aan de
Polytechnic van Turijn en heeft een MBA van de Harvard Business School. Hij heeft 20 jaar
ervaring in Private Equity.
Louis Godron, Partner bij Argos Wityu, zegt: "Het is een privilege Giuseppe, Jacqui en Coralie in ons
midden te mogen verwelkomen. Dankzij onze bedrijfsstructuur kunnen we ons in de toekomst
bijzonder efficiënt en snel ontwikkelen. Daarnaast mag ons beleggingsteam zich in de handen wrijven
met zo'n grote aanwas van getalenteerde professionals. Dermate deskundige teams zijn onmisbaar
voor onze ambitie om uit te groeien tot toonaangevend fonds in het Europese middensegment."
Corporate-team
Giuseppe Bonsignore is sinds juni 2019 als Chief Operating Officer
werkzaam op het Milanese kantoor van Argos Wityu.
Giuseppe is alumnus van de Universiteit van Turijn en heeft al een
uitgebreide carrière van dertig jaar in de internationale financiële
dienstverlening achter de rug. Giuseppe is Italiaans.

Jacqui Darbyshire is in oktober 2019 in dienst getreden als Chief Financial
Officer op het kantoor van Argos Wityu in Parijs.
Jacqui is in het bezit van een diploma van Oxford University en het Britse
CIMA (Chartered Institue of Management Accountants) en heeft meer
dan twintig jaar ervaring met beleggings- en vastgoedfondsen bij 3i plc,
Activa Capital, AXA Investment Managers Real Assets en onlangs bij
Cathay Capital. Jacqui heeft zowel de Engelse als de Franse nationaliteit.

Coralie Cornet is sinds juni 2019 als Communications Director werkzaam
op het Parijse kantoor van Argos Wityu.
De loopbaan van Coralie, alumna van Bond University (Australië) en
Skema Business School (Frankrijk), begon haar carrière in 2005 bij
Wavestone, voordat ze in 2008 de stap naar UGGC Law Firm waagde.
Voor haar indiensttreding bij Argos Wityu was Coralie Communications
Director bij Apax Partners. Coralie is een Française.

Lee Tagg is sinds juni 2019 als Fund Financial Controller werkzaam op het
Parijse kantoor van Argos Wityu.
Lee is in het bezit van een diploma van de Universiteit van Liverpool en
was drieënhalf jaar in dienst van Deloitte, waar hij diverse controle- en
assurantiediensten verleende aan door private equity gesteunde
bedrijven. Lee is Engels.
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Over Argos Wityu
https://argos.wityu.fund/nl/
Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equity-groep met kantoren in Brussel, Frankfurt,
Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. Sinds haar oprichting in 1989 heeft de groep in ruim tachtig
middelgrote ondernemingen geïnvesteerd, met een ondernemingswaarde tussen EUR 25 miljoen en
EUR 200 miljoen. De meerderheidsbelangen van de groep variëren van EUR 10 miljoen tot EUR 100
miljoen. Bij Argos Wityu staat financiële hefboomwerking niet centraal: in het kader van de unieke
beleggingsstrategie van de groep wordt de EUR 1 miljard onder haar beheer ingezet voor de
transformatie en groei van ondernemingen en worden er oplossingen aangedragen voor complexe
zakelijke kwesties en aandeelhoudersvraagstukken.

