Persbericht
Olinn, Europese groep voor professioneel materiaalbeheer, ondersteund door
Argos Wityu, kondigt de integratie aan van Rentys, specialist in operationele
leasing in België.
Deze overname stelt Olinn in staat om een toonaangevende speler te worden op het gebied
van operationele leasing in België met bijna 800 klanten en 40 miljoen euro aan technologische
activa onder beheer.
Neuilly-Sur-Seine (Frankrijk), 18 januari 2021 – Olinn, specialist op het gebied van oplossingen voor
financiering en materiaalbeheer (sourcing, operationele leasing, parkbeheer, vlootbeheer, ombouw,
recycling) in de sectoren informatica, mobiele telefonie, voertuigen, medisch materiaal en de industrie,
kondigt de overname aan van Rentys, een van de onafhankelijke leiders op het gebied van operationele
leasing in België.
Rentys is in 2001 door Christophe Maréchal opgericht en is gestaag gegroeid door de ontwikkeling van zijn
activiteit op het gebied van operationele IT-leasing, gewijd aan de markt van particuliere bedrijven en
openbare instellingen, en heeft al meer dan 150 miljoen euro aan technologische apparatuur gefinancierd.
Deze overname past in de ontwikkelingsstrategie van de groep en stelt Olinn in staat om een
toonaangevende speler te worden op het gebied van operationele leasing in België met bijna 800 klanten
en 40 miljoen euro aan technologische activa onder beheer.
Olinn heeft momenteel 200 werknemers in dienst bij een omzet van bijna 175 miljoen euro en meer dan
500 miljoen euro aan beheerd vermogen in Europa. Om een nauw partnerschap met zijn klanten te
consolideren, heeft Olinn zijn geografische dekking uitgebreid tot heel Frankrijk en heeft het zes Europese
dochterondernemingen in België, Luxemburg, Zwitserland, Duitsland, Italië en Spanje.
Arnaud Deymier, CEO van de Olinn Groep: “Dankzij Rentys heeft de Olinn Groep een unieke knowhow in
België verworven, evenals sterke relaties met partners, klanten en financiële instellingen. De combinatie
van het aanbod en de vaardigheden van Rentys en Olinn zal ons in staat stellen de activiteiten van beide
bedrijven te bestendigen, bekendheid te verwerven en de voorwaarden te creëren voor een sterke
ontwikkeling, dankzij een dynamisch en geëngageerd team.”
Christophe Maréchal, CEO van Rentys: “Wij zijn zeer verheugd om ons aan te sluiten bij de Olinn Groep;
de toevoeging van onze respectievelijke vaardigheden zal ons in staat stellen om snel nieuwe oplossingen
en diensten aan te bieden aan al onze klanten. Net als veel van onze collega's in Europa beseften we dat
we een drempel over moesten om onze positie te consolideren en ons verder te kunnen ontwikkelen. Het
idee om de krachten te bundelen met Olinn kwam vanzelf. ”
Karel Kroupa, beherend vennoot bij Argos Wityu, besluit: “De fusie tussen Rentys en Olinn is volledig in
lijn met de Europese ontwikkelingsstrategie van de Groep onder leiding van Arnaud Deymier en zijn teams.

Hierdoor kunnen klanten profiteren van het complementaire aanbod en de vaardigheden van de twee
bedrijven.”
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Over Argos Wityu
argos.wityu.fund
Argos Wityu is een zelfstandig Europees investeringsfonds dat de overdracht van bedrijven begeleidt. Het
fonds heeft inmiddels meer dan 80 ondernemers begeleid en richt zijn investeringsstrategie op complexe
transacties, met een voorkeur voor reorganisatie en groei en nauwe betrokkenheid bij de
managementteams. Argos Wityu geeft de voorkeur aan meerderheidsdeelnames en kan per transactie 10
tot 100 miljoen investeren. Met een miljard euro in beheer en 30 jaar ervaring, heeft Argos Wityu
vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.
Over Olinn
www.olinn.eu
Als Europese groep in het beheer van professioneel materiaal ondersteunt Olinn de ontwikkeling van
bedrijven en instanties door globaal en duurzaam te denken.
Olinn zet zich in voor de gehele levenscyclus van de apparatuur en biedt oplossingen op het gebied van
sourcing, financiering en de bijbehorende diensten, tot en met terugname en ombouw.
Met Olinn kunnen bedrijven prestaties en verantwoordelijkheid met elkaar in evenwicht brengen door
passende technologie-investeringsstrategieën te kiezen die geworteld zijn in een MVO-aanpak.
Met een personeelsbestand van 200 werknemers, waarvan 60 met een arbeidsbeperking, genereerde het
bedrijf in 2019 een omzet van 165 miljoen euro.
De groep is aanwezig in 7 Europese landen met een netwerk van 18 vestigingen in Frankrijk, Zwitserland,
België, Luxemburg, Duitsland, Italië en Spanje.

Bijna 4.500 klanten maken momenteel gebruik van de uitgebreide diensten van de groep.
Enkele cijfers van Olinn op jaarbasis:
• 450 miljoen aan activa (IT, Mobiel, Medisch, Industrieel en Voertuigen) onder beheer,
• meer dan 2 miljard gefinancierd materiaal,
• 180.000 smartphones in beheer
• 4.500 voertuigen in een wagenpark
• 250.000 IT-apparaten die jaarlijks worden omgebouwd, waardoor 31 miljoen kg aan broeikasgas
kan worden bespaard.

