
 

 

 
 

Persbericht 
 
 

Guillaume Laurin benoemd tot CEO van Zodiac Milpro 
 

Parijs (Frankrijk), 2 april 2020 – Guillaume Laurin is gekozen om Marc Lavorata op te volgen als CEO van 
de groep Zodiac Milpro. De komst van Guillaume Laurin is gepland op 6 april 2020. Zijn benoeming zal 
ingaan op 4 mei 2020, de dag waarop hij het bestuur van de onderneming op zich zal nemen. In die functie 
zal hij blijvend worden ondersteund door Marc Lavorata, die COO wordt. 
 
Guillaume Laurin was directievoorzitter van NSE, een Franse internationale beursgenoteerde groep in de 
luchtvaart- en defensiesector, gespecialiseerd in ontwerp, integratie en dienstverlening op het gebied van 
elektronische apparatuur. Hij gaf op succesvolle wijze leiding aan de ontwikkeling van de groep in Canada 
en India en opende in die landen nieuwe dochterondernemingen. Hij is een transformatie- en 
ontwikkelingsmanager met een globale visie en heeft ervaring in het managen van grote industriële, 
technische en technologische bedrijven. 
 
Guillaume Laurin, ingenieur civiele techniek met een militaire opleiding, kan bij Zodiac Milpro buigen op 
zijn gedegen ervaring als bedreven manager met een internationale dimensie. Hij heeft bijna twintig jaar 
ervaring in operationele en leidinggevende functies bij de luchtvaartdienst van de Franse Marine. Hij was 
onder meer technisch directeur van het Frans-Amerikaanse programma voor verkenningsvliegtuigen en 
directeur van het bureau voor luchtvaartondersteuning, verantwoordelijk voor het handhaven van de 
paraatheid. Vervolgens stapte hij over naar ECT Industries (190 werknemers, omzet van 24 miljoen euro), 
waar hij eerst directeur ontwikkeling was en daarna tot algemeen directeur werd benoemd. In 2011 werd 
hij binnengehaald bij NSE. Bij NSE (momenteel 700 werknemers, omzet van 76 miljoen euro) was hij 
aanvankelijk algemeen directeur. Later werd hij benoemd tot uitvoerend vicevoorzitter-algemeen 
gedelegeerd directeur en in 2017 tot directievoorzitter. 
 
Louis Godron, Managing Partner bij Argos Wityu: "Ik ben verheugd dat de stappen die we samen met 
Marc Lavorata hebben ondernomen met het oog op zijn opvolging geresulteerd hebben in de benoeming 
van Guillaume Laurin. Dankzij zijn internationale ervaring en zijn grondige kennis van het werkgebied van 
Zodiac Milpro kan het bedrijf, dat wereldleider is in een zich snel ontwikkelende sector, zijn groeistrategie 
voortzetten. Ik wil graag Marc Lavorata bedanken voor zijn betrokkenheid en de opmerkelijke manier 
waarop hij zijn opvolging heeft voorbereid." 
 
Guillaume Laurin: "Ik ben vereerd met deze benoeming en wil zo snel mogelijk aan de slag met het 
fantastische team van Zodiac Milpro en zijn 400 medewerkers. Zij hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf 
is uitgegroeid tot marktleider in halfstijve en opblaasbare boten voor militairen en professionals. Zodiac 
Milpro heeft een sterke concurrentiepositie en vormt een uitstekende basis om een ambitieus strategisch 
plan op te zetten en uit te voeren." 
 
Marc Lavorata: "Ik wil graag alle medewerkers van het bedrijf heel oprecht bedanken voor al hun werk en 
de inzet die ze hebben getoond om Zodiac Milpro onder mijn leiding uit te laten groeien tot het bedrijf dat 



 

 

het nu is. Ik ben ontzettend trots op alles wat we samen hebben bereikt. Ik ben blij dat Guillaume Laurin 
ons aanbod om mij op te volgen heeft geaccepteerd en heb er het volste vertrouwen in dat de groep onder 
zijn leiding een prachtige toekomst tegemoetgaat." 
 
 
Contactpersoon 
Coralie Cornet 
Directeur Communicatie 
ccc@argos.fund 
+33 1 53 67 20 63 

 

 
Over Argos Wityu 
argos.wityu.fund 
Argos Wityu is een onafhankelijk Europees investeringsfonds dat de overdracht van ondernemingen 
begeleidt. Argos Wityu begeleidde al meer dan 80 ondernemers en legt in zijn investeringsstrategie de 
nadruk op complexe transacties waarbij transformatie en groei voorop staan en op nauwe samenwerking 
met het management. Argos Wityu geeft de voorkeur aan transacties waarbij het een meerderheidsbelang 
verwerft en kan per transactie 10 tot 100 miljoen euro investeren. Argos Wityu heeft een miljard euro 
onder beheer, beschikt over 30 jaar ervaring en heeft kantoren in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, 
Milaan en Parijs. 
 
Over Zodiac Milpro 
zodiacmilpro.com 
Sinds 1896 ontwikkelt Zodiac Milpro innovatieve producten voor militairen en professionals die "actief zijn 
op het water". Zodiac Milpro staat aan de basis van de meeste belangrijke concepten die sinds de jaren 
1930 geleid hebben tot de ontwikkeling van de moderne opblaasbare boot. Al vanaf het begin is Zodiac 
Milpro de belangrijkste fabrikant van opblaasbare en halfstijve boten voor professionele en militaire 
doeleinden. Als zelfstandige Franse groep, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Parijs, beschikt Zodiac 
Milpro over meer dan 100 jaar technische ervaring en heeft het een normbepalende positie op het gebied 
van rubberen en halfstijve boten voor militairen en professionals. 

 
 
 


