
 

 

 
 
 

Persbericht 
 

Latterai e Caseificio Moro beschleunigen ihre Entwicklung sowohl in Italien als 
auch im Ausland mit Argos Wityu. 

 
 
Milaan (Italië), 23 oktober 2019 – Latteria e Caseificio Moro, ein Unternehmen, das seit mehr als 90 
Jahren in der Produktion und im Vertrieb von Frischmilchderivaten tätig ist, gab heute bekannt, dass es 
Argos Wityu, einen europäischen unabhängigen Investmentfonds mit einer 30-jährigen 
Erfolgsgeschichte, als Aktionär begrüßt, um sein Wachstum in Italien und im Ausland zu unterstützen. 
 
Latteria e Caseificio Moro is de toonaangevende Italiaanse producent en verkoper van verse kaas is 
gevestigd in Motta di Livenza in de noordoostelijke provincie Treviso. Kenmerkende producten van het 
bedrijf zijn mozzarella, ricotta en PDO Montasio. De kazen worden verkocht in Italië, waarbij het accent 
op het foodservice-segment ligt. Moro realiseert een omzet van meer dan € 40 mln. Het bedrijf heeft 
binnen de sector een vaste klantenkring waarmee het al meer dan 20 jaar zaken doet, en het 
productieproces heeft een ongeëvenaard efficiëntieniveau bereikt. 
 
Met CEO Maurizio Moro aan het roer en gesteund door Argos Wityu, blijft Latteria e Caseificio Moro 
zich ontwikkelen. Daarbij ligt het accent enerzijds op organische groei dankzij de sterke relatie met 
bestaande klanten en anderzijds op het openen van nieuwe markten in Europa, waarbij het profiteert 
van het internationale netwerk van Argos en de grondige kennis van de voedingssector van het team. 
 
Onderweg naar deze doelstellingen zal het bedrijf niet afwijken van de weg die het jaren geleden al is 
ingeslagen en die gebaseerd is op onophoudelijke innovatie in het productieproces – de formule waar 
het bedrijf zijn succes aan te danken heeft. 
 
Maurizio Moro, CEO van Latteria e Caseificio Moro: "De expertise van Argos Wityu en hun vermogen 
om onze behoeften te identificeren speelden een essentiële rol bij onze keuze voor hen als nieuwe 
strategisch partner voor ons versterkings- en ontwikkelingsproces. Samen met het team van Argos 
Wityu, dat ons bij deze plannen zal ondersteunen, zal Latteria e Caseificio Moro kunnen profiteren van 
organische groeikansen en van uitbreidingsmogelijkheden in het buitenland." 
 
Alessio Manigrasso, partner bij Argos Wityu: "Latteria e Caseificio Moro is een uitstekend 
gepositioneerde en zeer competitieve speler op zijn marktsegment in Noordoost-Italië. Argos Wityu 
beschouwt het als zijn taak om uitblinkers zoals Latteria e Caseificio Moro te ondersteunen, hun 
positionering te verstevigen en hun commerciële aanwezigheid op buitenlandse markten te versterken. 
We kijken ernaar uit om samen met de familie Moro verder te gaan op deze ambitieuze weg, met alle 
personele en financiële middelen die nodig zijn om het bedrijf binnen zijn sector aan de top te krijgen, 
zowel in Italië als daarbuiten." 
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Communications Director 
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davide.colapietro@noesis.net 
+39 338 53 73 927 
 
Over Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
 
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. 

 
 
 


