
 
 

Persbericht 
 
Argos Wityu feliciteert Geert Pauwels, CEO van Lineas, met het verkrijgen van 

de prestigieuze European Railway Award. 
 
 
Brussel (België) – 19 februari 2020 – Argos Wityu, een onafhankelijk Europees beleggingsfonds met 
een lokaal team in Brussel, is er trots op dat Geert Pauwels en zijn team de European Railway Award 
hebben gewonnen. Het is de eerste keer dat deze onderscheiding naar de CEO van een 
railtransportbedrijf gaat. 
 
In Brussel, waar de Europese spoorwegsector gisteravond bijeen was gekomen voor de uitreiking van 
de 13e European Railway Award, ging alle eer naar Geert Pauwels, uit erkenning voor alles wat hij de 
afgelopen tien jaar aan de sector heeft bijgedragen. De jury loofde hem voor de manier waarop hij een 
verliesgevende divisie van de Belgische Spoorwegen op succesvolle wijze heeft omgevormd tot het 
grootste particuliere railtransportbedrijf van Europa en voor de introductie van het unieke en 
innovatieve Green Xpress Network. 
 
Met de steun van Argos Wityu heeft Geert Pauwels het bedrijf in 2015 geprivatiseerd en via de 
introductie van het Green Xpress Network de aanzet gegeven voor uitbreiding van de activiteiten naar 
de rest van Europa. 
 
Geert Pauwels, CEO van Lineas: "Ik ben ontzettend trots. Dit is erkenning voor het harde werk van al 
onze collega's, voor het vertrouwen van onze aandeelhouders en voor het feit dat onze klanten geloven 
in wat we doen. We blijven streven naar de ontwikkeling van 'modal shift' in Europa. We willen ons 
Green Xpress Network verder uitbreiden en onze klanten blijven ondersteunen bij het optimaliseren 
van hun toevoerketens, zodat deze een positieve impact op het klimaat en de mobiliteit hebben." 
 
Gilles Mougenot, Managing Partner bij Argos Wityu voegt daar aan toe: "We zijn bijzonder trots op 
het traject dat Lineas de afgelopen jaren heeft afgelegd. Onder leiding van Geert heeft Lineas zwaar 
geïnvesteerd in innovatieve mobiliteitsoplossingen met een positieve impact op het klimaat en is het 
een bedrijf van wereldklasse geworden. We hebben er alle vertrouwen in dat we Lineas ook de 
komende jaren op succesvolle wijze zullen kunnen ondersteunen. 
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Argos Wityu (http://argos.wityu.fund) is een onafhankelijk Europees beleggingsfonds dat bedrijven 
ondersteunt bij eigendomsoverdracht. Het heeft meer dan 80 ondernemingen terzijde gestaan, en de 
beleggingsstrategie 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. 
 

 


