
 
 
 

Persbericht 
 

De door Argos Wityu ondersteunde onderneming Maison Berger Paris kondigt 
de overname aan van de groep Devineau. 

 
De onderneming wordt hiermee tweemaal zo groot en wenst uit te groeien tot een van de 

grootste bedrijven op de wereldmarkt van interieurparfums. 
 

 
Parijs (Frankrijk), 4 september 2019 – Maison Berger Paris, wereldleider op de markt van 
katalyselampen, kondigt de overname aan van kaarsenmaker Devineau. Maison Berger Paris wordt 
sinds 2017 ondersteund door Argos Wityu en is een portefeuillebedrijf van het fonds Argos VII. 
 
In 2015 werd de Franse fabricage van Maison Berger Paris erkend als Immaterieel Erfgoed. De firma 
kan bogen op een unieke, gepatenteerde en internationaal beschermde knowhow, het resultaat van 
120 jaar onderzoek op het gebied van katalyse. De onderneming verkoopt 800.000 lampen en 5 miljoen 
liter parfum per jaar. Maison Berger Paris beschikt over een breed netwerk van meer dan 7.000 
distributeurs in meer dan 50 landen en telt 150 medewerkers. De onderneming maakt een omzet van 
circa 50 miljoen euro, waarvan 75% dankzij de export.  
 
De groep Devineau werd opgericht in 1803 en is leider op de Franse kaarsenmarkt en wordt thans geleid 
door de vijfde generatie van dezelfde familie van Meester Kaarsenmakers. De groep beschikt over 
ongeëvenaarde knowhow en biedt een breed productassortiment, uiteenlopend van hoogwaardige 
geur- en sierkaarsen tot religieuze kaarsen en kaarsen voor het grote publiek. De groep Devineau telt 
350 medewerkers, verdeeld over 3 productievestigingen, en maakt een omzet van meer dan 40 miljoen 
euro.  
 
Met deze overname haalt Maison Berger Paris aanvullende industriële expertise in huis en breidt zij 
haar productaanbod uit. Bovendien biedt de groep Devineau niet alleen toegang tot de grote 
warenhuisketens, maar beschikt zij ook over grote kennis en ervaring in outsourcing. De groep 
Devineau kan voortaan steunen op de ervaring van Maison Berger in de selectieve distributie en op 
haar internationale netwerk. 
 
Deze overname sluit aan op de externe groeistrategie van Maison Berger Paris en volgt op de overname 
in maart 2019 van de startup Bescent, uitvinder van de geurwekker. Maison Berger Paris is voortaan 
een middelgrote onderneming met een omzet van meer dan 90 miljoen euro en telt meer dan 500 
medewerkers. 
 
Olivier Sillion, algemeen directeur van Maison Berger Paris, legt uit: “Deze toenadering sluit aan op 
de ontwikkelingsstrategie van de groep Maison Berger Paris. Tegenwoordig zijn wij wereldleider op de 
nichemarkt van de katalyselamp (ook wel de Berger-lamp genoemd) en wij wensen ons 



productassortiment uit te breiden om een wereldwijde marktspeler te worden in de sector van de 
interieurparfums door ons met voorrang te richten op het belangrijkste segment, namelijk dat van de 
kaarsen.”  
 
Francis Clément-Devineau, algemeen directeur van de groep Devineau, voegt hieraan toe: “De 350 
medewerkers van de groep Devineau en ikzelf zijn verheugd ons aan te sluiten bij een onderneming die 
wereldwijd geroemd wordt om zijn technologische vaardigheden en deskundigheid en die dezelfde 
waarden van kwaliteit en respect voor de consument uitdraagt. Ons familiebedrijf beschikt over 
eeuwenoude kennis en ervaring en zet zich in voor Franse makelij en innovatie. Wij werken al lange tijd 
samen met Maison Berger Paris voor wie wij de kaarsen fabriceren. Deze toenadering is dus een logisch 
gevolg om onze gezamenlijke ontwikkeling kracht bij te zetten.”  
 
Karel Kroupa, vennoot bij Argos Wityu, besluit: “Sinds twee jaar begeleiden wij Olivier Sillion en zijn 
teams in de strategische stappen om de onderneming uit te bouwen. De doelstelling is de klanten van 
Maison Berger Paris te voorzien van een compleet productassortiment en hoogwaardige 
dienstverlening over de gehele wereld.” 
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Kopers: Maison Berger Paris (Olivier Sillion), Argos Wityu (Karel Kroupa, François Becque) 
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Corporate: Jeantet & vennoten (Philippe Matignon, Pascal Georges, Marie-Emmanuelle Amphoux, 
Blandine Lebreton, Camille Perodeau, David Hallel) 
Financiers: EightAdvisory (Bertrand Perrette, Jean-Baptiste Blanco) 
Fiscaal: Arsène Taxand (Franck Chaminade, Charlotte Signol) 
 
Adviseurs verkopers 
Corporate: Marc Dizier, Cyrine Abdelmoula 
Financiers: Ami Capital (Bertrand Robert, Alexandra Bois) 
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ccc@argos.fund 
+33 1 87 44 92 18 
 
Over Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
 
Argos Wityu is een onafhankelijke investeringsgroep met kantoren in Brussel, Frankfurt, Genève, 
Luxemburg, Milaan en Parijs. Sinds de oprichting in 1989 heeft Argos Wityu geïnvesteerd in meer dan 
75 middelgrote ondernemingen (25 tot 200 miljoen euro aan ondernemingswaarde). De verworven 
meerderheidsparticipaties bedragen tussen 10 en 100 miljoen euro per transactie. Met een beheerd 
vermogen van 1 miljard euro voor de overdracht van ondernemingen volgt de maatschappij een 
investeringsstrategie die gericht is op complexe transacties, waarbij transformatie en groei de voorkeur 



krijgen boven een hefboomeffect. Deze zakelijke aanpak wordt gekenmerkt door een nauwe 
samenwerking met en ondersteuning van de managementteams bij de begeleiding van hun 
strategische projecten.  
 

 
 
 


