Persbericht
Promoties in het team Investor Relations van Argos Wityu
Milaan (Italië), Parijs (Frankrijk), 2 maart 2020 – De onafhankelijke Europese private-equity-groep Argos
Wityu maakt de volgende promoties bekend: François Becque, Mario Giannattasio en Emanuele Tomasi
tot Investment Manager en Antoine Forgeard tot Associate. Daarnaast staat Anna-Karin Portunato nu aan
het hoofd van het team Investor Relations.
Louis Godron, Managing Partner bij Argos Wityu: "We zijn verheugd dat we zulke getalenteerde
professionals in ons investeringsteam promotie kunnen geven. Bovendien zijn we overtuigd van de
kwaliteiten van Anna-Karin om de komende projecten van ons team Investor Relations te leiden."
Investor Relations
Anna-Karin Portunato is sinds 1996 werkzaam bij Argos Wityu. Ze werkt
vanuit het kantoor in Genève en staat aan het hoofd van het team Investor
Relations.
Na haar studies aan de HEC Lausanne, waar ze een BA in Economie en
Politiek behaalde, begon Anna-Karin haar carrière als accountant bij
Arthur Andersen. Vervolgens trad ze in dienst bij Argos Wityu, eerst als
Fund Administrator en Compliance and Risk Officer en later als lid van het
team Investor Relations.
Het team Investor Relations bestaat uit Léa Yared, gevestigd in Parijs, en
Aude Stanislas, gevestigd in Genève.
Investeringsteam
François Becque, Investment Manager, trad in 2017 in dienst bij Argos
Wityu als lid van het Parijse investeringsteam.
François is afgestudeerd aan de HEC Paris en behaalde een master in
Vennootschaps- en belastingrecht aan de Sorbonne. Hij begon zijn
carrière in 2014 als strategieconsultant bij Estin & Co.
François ondersteunt momenteel Henri Selmer Paris en Maison Berger en
was betrokken bij de volgende operaties:
• Overname van Henri Selmer Paris (2018) en EPC (momenteel in
afwachting van sluiting)
• Desinvestering van Efeso (2018)

•

Steunde Maison Berger bij de overname van Devineau (2019)

Mario Giannattasio, Investment Manager, is sinds 2018 in dienst bij Argos
Wityu als lid van het Parijse investeringsteam.
Hij studeerde af aan de Politecnico di Milano (cum laude) en aan de École
Centrale Paris, met een specialisatie in economie en financiën. Mario
begon zijn carrière bij EY, waar hij vijf jaar in Parijs en New York werkzaam
was als lid van het team Transaction Advisory.
Mario ondersteunt momenteel Juratoys en Talentia Software.

Emanuele Tomasi, Investment Manager, trad in 2019 in dienst bij Argos
Wityu als lid van het investeringsteam in Milaan.
Emanuele behaalde een MSc in Financiën aan de Università Bocconi in
Milaan en werkte eerder voor Ambienta en Palladio Holding.
Momenteel ondersteunt hij Sicura en is hij betrokken bij het
overnameproces van het bedrijf.

Antoine Forgeard, Associate, is sinds 2017 werkzaam bij Argos Wityu als
lid van het Parijse investeringsteam.
Antoine behaalde een Master 225 - Ondernemingsfinanciering & Financial
Engineering aan de Universiteit Paris-Dauphine en begon zijn carrière in
private equity bij Argos Wityu.
Antoine ondersteunt momenteel Henri Selmer Paris en was betrokken bij
de volgende operaties:
• Overname van Henri Selmer Paris (2018)
• Desinvestering van I'Car Systems (2019)
• Ondersteunde I'Car Systems bij de overname van Datafirst (2018)
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Argos Wityu is een onafhankelijk Europees investeringsfonds dat bedrijven ondersteunt bij
eigendomsoverdracht. Het heeft meer dan 80 ondernemingen terzijde gestaan, en de
investeringsstrategie spitst zich toe op complexe transacties waarbij het accent ligt op herstructurering,
groei en nauwe samenwerking met managementteams. Argos Wityu streeft naar het verwerven van een
meerderheidsbelang en investeert bij elke transactie tussen EUR 10 miljoen en EUR 100 miljoen. Argos
Wityu heeft EUR 1 miljard onder beheer, beschikt over 30 jaar ervaring, en is actief vanuit kantoren in
Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.

