
 

 

 
 
 

Persbericht 
 

Promoties van Argos Wityu 
 

Brussel (België), 10 september 2020 – De onafhankelijke Europese private equity groep Argos Wityu maakt 
de volgende promoties bekend: Arne Louwagie en Roel van Ark tot Investment Manager. 
 
Gilles Mougenot, Managing Partner bij Argos Wityu: "We zijn verheugd om Arne en Roel te promoten als 
getalenteerde personen binnen ons investeringsteam. Dit is ook de weerspiegeling van onze strategie om 
onze positionering in België te consolideren en onze aanwezigheid in Nederland te vergroten." 
 
Investeringsteam 
 

 

Arne Louwagie, Investment Manager, trad in 2016 in dienst bij Argos 
Wityu als lid van het Benelux Investeringsteam. 
 
Arne is afgestudeerd als Master Handelsingenieur aan de Universiteit van 
Leuven en behaalde een Master in Financieel Management aan de Vlerick 
Business School. Hij begon zijn carrière in 2014 in M&A, gespecialiseerd in 
food- en agribusiness transacties. 
 
Arne ondersteunt momenteel Lineas en Gantrex. Hij is betrokken geweest 
bij de overname van Future Groep (2017) en de ontwikkeling van haar 
buy-and-build strategie, waaronder de overname van Langhenkel (2018) 
en 4 extra build-ups (2018 - 2020). 

 

 

Roel van Ark, Investment Manager, trad in 2019 in dienst bij Argos Wityu 
als lid van het Benelux Investeringsteam. 
 
Roel is afgestudeerd als een BBA in international business, financiën en 
economie aan St. Norbert College in de VS en is een CFA niveau III 
kandidaat. Hij begon zijn carrière in Londen, GB bij PwC Strategy& gericht 
op Corporate Strategy en M&A Commercial Due Diligence. Vervolgens 
ging hij naar een Brits private equity kantoor waar hij zich richtte op 
operationele turnaround (incl. interim-managementfuncties). 
 
Momenteel ondersteunt Roel Future Groep en haar actieve 
groeistrategie. Ook ondersteunt hij het Benelux team bij het verder 
uitbouwen van de aanwezigheid van het kantoor in Nederland. 
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Over Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
Argos Wityu is een onafhankelijk Europees investeringsfonds dat bedrijven ondersteunt bij 
eigendomsoverdracht. Het heeft meer dan 80 ondernemingen terzijde gestaan, en de 
investeringsstrategie 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.  

 
 
 


