
 
 
 

Persbericht 
 

Promoties binnen Argos Wityu 
 

• Vier nieuwe partners  
• Vier nieuwe bestuurders: drie uit eigen gelederen, één van buiten 

 
 
Brussel (België), Frankfurt (Duitsland), Milaan (Italië), Parijs (Frankrijk) 11 september 2019 – Argos 
Wityu maakt de benoeming van vier nieuwe partners bekend: Rainer Derix (Duitsland), Alessio 
Manigrasso (Italië), Maarten Meijssen en Richard Reis (beide uit de Benelux). De nieuwe partners 
hebben gemiddeld acht jaar ervaring binnen Argos Wityu en 10 jaar in private equity. Daarnaast zijn 
Simon Guichard, Thomas Ribéreau (beide uit Frankrijk) en Fabian Söffge (Duitsland) benoemd tot 
bestuurder en is Andrea Pavesi (Italië) als bestuurder van buiten aangetrokken. Het Argos Wityu-
investeringsteam bestaat uit 33 personen, waaronder 10 partners. 
 
Gilles Mougenot, partner bij Argos Wityu, legt uit: “Het DNA van de Groep is altijd gericht op het 
promoten van talent en het benoemen van de beste mensen tot partner. In deze geest hebben de 
partners een Argos Academy opgezet die toekomstige partners selecteert en opleidt. Vandaag de dag 
zijn alle partners verheugd met deze vier benoemingen, de promotie van drie nieuwe bestuurders en 
de aanwerving van Andrea Pavesi. Deze uitbreiding van ons team sterkt ons in de ambitie om een van 
de topbeleggingsfondsen in het middensegment van de Europese markt te worden.” 
 
 
Nieuwe partners 
 

 

Rainer Derix (39 jaar) trad in 2016 in dienst bij Argos Wityu en werkt 
sindsdien op het Duitse kantoor. 
 
Rainer is afgestudeerd aan de International School of Management in 
Dortmund, Duitsland, en begon zijn carrière in 2006 bij PWC als 
consultant voor de afdeling M&A Private Equity. Hij werkte vervolgens 
voor Private Equity-bedrijven in Duitsland en Zwitserland. 
 
 

Rainer ondersteunt momenteel aktivoptik, waarvan hij bestuurslid is, en is betrokken geweest bij de 
volgende operaties: 

• Overnames van aktivoptik (2018) en Wibit (2018) 
• Nauwe betrokkenheid bij de oprichting van het Duitse kantoor en de ontwikkeling van het 

Duitse marktaandeel 
 



 

Alessio Manigrasso (43 jaar) kwam in 2004 bij Argos Wityu en werkt 
sindsdien op het Italiaanse kantoor. 
 
Alessio is afgestudeerd aan de Bocconi University in Milaan en heeft een 
Executive Master in Private Equity van de Politecnico di Milano. Alessio 
begon zijn carrière in 2001 bij Deloitte als Senior Analist voor de 
Corporate Finance Advisory-praktijk. 
 

 
Alessio is betrokken geweest bij de volgende operaties: 

• Overnames van Chef (2005), GPP Industrie Grafiche (2006), Bellco (2008), Dimar (2011) en Via 
delle Perle (2013) 

• Desinvesteringen van GPP Industrie Grafiche (2008), Chef-kok Bertolini (2010) en Dimar 
(2017) 

• Ondersteuning van Dimar bij de overname van Opera Viva, Non Solo Mare en Un Mare di 
Sapori 
 
 

 

Maarten Meijssen (36 jaar) trad in 2014 in dienst bij Argos Wityu en 
werkt sindsdien op het kantoor in de Benelux. 
 
Maarten is afgestudeerd aan de universiteit van Bath (Verenigd 
Koninkrijk) en Solvay Business School (België) en heeft de titel Chartered 
Financial Analyst®. Hij begon zijn carrière in 2007 bij Bank Degroof als 
portefeuillemanager bij de afdeling Private Banking. In 2009 trad hij in 
dienst bij de corporate finance-afdeling van EY, waar hij zich richtte op 
Business Modelling.  
 
 

Maarten ondersteunt momenteel Lineas, Gantrex en Future Groep, bedrijven waarvan hij bestuurslid 
is, en is betrokken geweest bij de volgende operaties: 

• Overnames van Gantrex (België) en Lineas (België) in 2015 en van Future Groep (Nederland) 
in 2017 

• Ondersteuning van Gantrex bij de overname van Gantrail (Verenigd Koninkrijk) in 2017 en van 
Future Groep bij de overname van Langhenkel in 2018  

• Nauwe betrokkenheid bij de oprichting van het kantoor in Brussel en de ontwikkeling van het 
marktaandeel van Argos Benelux 
 

 

 

Richard Reis (36 jaar) trad in 2010 in dienst bij Argos Wityu en werkte 
tot 2015 op het Franse kantoor. Sindsdien is hij werkzaam op het 
Benelux-kantoor.  
 
Richard is afgestudeerd aan de Europese ESCP businessschool, heeft 
postgraduaatsdiploma’s bedrijfs- en fiscaal recht en is voormalig lid van 
de balie van Parijs. Richard begon zijn carrière in 2008 als bedrijfsjurist 
en trad in 2010 in dienst bij Argos Wityu als analist. 



Richard ondersteunt momenteel Lineas, Gantrex en Future Groep, bedrijven waarvan hij bestuurslid 
is, en is betrokken geweest bij de volgende operaties: 

• Overnames van Efeso Consulting (Frankrijk) in 2010 (en schrapping van de notering in 2016), 
Lineas (België) in 2015 en Future Groep (Nederland) in 2017 

• Ondersteuning van Efeso Consulting bij de overnames van Blupeter (Italië) en Empact 
(België), alsmede van Lineas (België) voor herfinanciering 

• Nauwe betrokkenheid bij de oprichting van het kantoor in Brussel en de ontwikkeling van het 
marktaandeel van Argos in de Benelux 
 

Nieuwe bestuursleden 
 

 

Simon Guichard (30 jaar) kwam in 2012 in dienst van Argos Wityu bij het 
kantoor in Parijs en vervolgde zijn loopbaan bij het Duitse kantoor 
tussen 2016 en 2019.  
 
Met een M.S. in engineering van Mines ParisTech begon Simon zijn 
carrière in private equity in 2012 bij Argos Wityu. 
 
 

 
Simon ondersteunt momenteel Zodiac Milpro, waarvan hij bestuurslid is, en is betrokken geweest bij 
de volgende operaties: 

• Overnames van Cisbio Bioassays, Lineas, aktivoptik en Wibit 
• Desinvesteringen van Axyntis, Lexsi en Cisbio Bioassays 
• Nauwe betrokkenheid bij de oprichting van het kantoor in Duitsland en de ontwikkeling van 

het marktaandeel van Argos in Duitsland 
 
 

 

Andrea Pavesi (39 jaar) kwam in 2019 bij Argos Wityu en werkt 
sindsdien op het Italiaanse kantoor.  
 
Andrea is afgestudeerd in de economie met een gezamenlijke graad in 
economie bij de Scuola Superiore Sant'Anna en de universiteit van Pisa. 
Hij begon zijn carrière bij Bain & Company in 2004 als associate 
consultant. Hij heeft meer dan 12 jaar ervaring in Private Equity-
fondsen en SPAC's en is deskundig in bijzondere situaties en buy-out-
investeringen. Andrea was senior investment manager bij Fondo 
Italiano d'Investimento voordat hij in 2019 voor Argos Wityu kwam 
werken. 
 
 

Andrea ondersteunt momenteel Fabbri, waarvan hij op 30 september 2019 bestuurslid wordt.  
 



 

Thomas Ribéreau (30 jaar) kwam in 2014 bij Argos Wityu en werkt 
sindsdien op het kantoor in Parijs.  
 
Thomas is afgestudeerd aan de École Centrale Paris en heeft een M.Sc. 
in Management Science & Engineering van de Columbia University. 
Thomas begon zijn carrière als assistent hedge fund manager bij AXA IM 
in de VS. 
 
 

Thomas ondersteunt momenteel Talentia Software en Factum, bedrijven waarvan hij bestuurslid is, 
en is betrokken geweest bij de volgende operaties: 

• Overnames van Talentia Software, Revima en Factum 
• Desinvestering van Harlé Bickford Group, Revima en Salvia Développement 
• Monitoring van deze portefeuillebedrijven en ondersteuning van hun ontwikkeling, met name 

bij hun overnames: SRCI en Alteva voor Salvia Développement, Chromalloy France en 
Flightwatching voor Revima, Les Artisans du Mobile en Nodixia voor Factum en Addedo voor 
Talentia Software  
 
 

 

Fabian Söffge (35 jaar) trad in 2016 in dienst bij Argos Wityu en werkt 
sindsdien op het Duitse kantoor.  
 
Fabian is afgestudeerd als master en bachelor in management aan de 
Europese EBS businessschool. Hij is Certified Public Accountant (VS) en 
heeft een Ph.D. in Finance van de technische universiteit van München. 
Fabian begon zijn carrière in 2009 als consultant bij 
PricewaterhouseCoopers. 
 
 

Fabian ondersteunt momenteel Wibit, waarvan hij bestuurslid is, en is betrokken geweest bij de 
oprichting van het kantoor in Frankfurt en de overnames van aktivoptik en Wibit. 
 
Contact 
Coralie Cornet 
Hoofd Communicatie 
ccc@argos.fund 
+33 1 53 67 20 50 
 
Over Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
Argos Wityu is een onafhankelijke Europese investeringsgroep met kantoren in Brussel, Frankfurt, 
Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. Sinds de oprichting in 1989 heeft Argos Wityu geïnvesteerd in 
meer dan 80 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. 

 


