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Nieuwkomers en promoties binnen Argos Wityu 

 
De onafhankelijke Europese private-equitygroep Argos Wityu maakt bekend dat Olivier de la Guéronnière 
in dienst treedt bij het kantoor in Luxemburg als General Secretary. Andere promoties binnen het 
investeringsteam zijn: 

• Duitsland: Kevin Kunze benoemd tot Investment Manager 
• Frankrijk: Pierre Dumas benoemd tot Investment Manager en Yasmine Karger tot Associate 
• België: Julie Wouters benoemd tot Analist 

 
 
Gilles Mougenot, Managing Partner bij Argos Wityu: “We zijn verheugd om onze getalenteerde 
medewerkers Yasmine, Julie, Pierre en Kevin binnen ons investeringsteam te bevorderen. Dit is ook de 
weerspiegeling van onze strategie om onze positionering in onze Europese kantoren te consolideren. 
Daarnaast zijn we heel blij met de komst van Olivier als General Secretary.”  
 
Investeringsteam 
 

 

Kevin Kunze, Investment Manager, trad in 2019 in dienst bij Argos Wityu 
als lid van het Duitse investeringsteam. 
 
Kevin is afgestudeerd aan de Universiteit van Stockholm en behaalde een 
master of science in econometrie en een bachelor of science in economie 
en bedrijfskunde aan de Goethe University Frankfurt. Kevin begon zijn 
carrière in investment banking bij Lincoln International in 2017, waar hij 
private-equitybedrijven en grote ondernemingen adviseerde over fusies 
en overnames in uiteenlopende sectoren. 
 
Momenteel ondersteunt Kevin Wibit met hun groeistrategie. Daarnaast is 
hij betrokken bij de uitbreiding van het kantoor in Frankfurt naar 
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en begeleidt hij de overname van 
nieuwe portefeuillebedrijven. 
 
 
 

  



 

 

 

Pierre Dumas, Investment Manager, trad in 2017 in dienst bij Argos Wityu 
als lid van het Parijse investeringsteam. 
 
Pierre is afgestudeerd aan de Emlyon Business School in Lyon en behaalde 
een master in finance aan de Sorbonne. Pierre begon zijn carrière bij Argos 
Wityu na eerder ervaring te hebben opgedaan met private equity bij PAI 
Partners en met fusies en overnames bij Bryan, Garnier & Co en JSquare 
Conseil. 
 
Momenteel ondersteunt Pierre Revima, La Compagnie des Desserts en 
Sword France en is hij betrokken geweest bij de overnames van Revima 
(2017) en Sword France (2020), de gedeeltelijke afstoting van Revima 
(2019) en de desinvestering van RSD (2019). Ook ondersteunde Pierre 
Revima bij hun overname van Chromalloy France (2019) en 
FlightWatching (2019), en La Compagnie des Desserts bij hun overname 
van Ice Natur (2019) en hun herfinanciering met Céréa Partners (2019). 
 

 
 

Yasmine Karger, Associate, trad in december 2019 in dienst bij Argos 
Wityu als lid van het Parijse investeringsteam. 
 
Yasmine is afgestudeerd aan de ESCP Business School en heeft twee jaar 
ervaring op het gebied van investment banking (bij Rothschild & Co.) en 
transactiediensten (bij PwC). 
 
Momenteel ondersteunt Yasmine Zodiac Milpro en EPC en is ze betrokken 
geweest bij het overnameproces van EPC, dat in december 2020 werd 
afgerond. 
 
 
 
 
 

 

Julie Wouters, Analist, trad in januari 2021 in dienst bij Argos Wityu. 
 
Julie is afgestudeerd aan de Solvay Brussels School waar ze een advanced 
master in financiële markten heeft behaald en voltooide een master 
bedrijfskunde aan de KU Leuven. 
 
Julie begon haar professionele loopbaan bij Degroof Petercam, op de 
afdeling Equity Research, waarna ze stage liep bij Fortino Capital. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
Corporate 
 

 

 
Olivier de la Guéronnière, General Secretary, trad in 2021 in dienst bij 
Argos Wityu als lid van het team in Luxemburg. 
 
Olivier behaalde een master in internationaal bedrijfsrecht aan de 
Universiteit van Rennes I in Frankrijk. Hij begon zijn carrière in 2011 op de 
corporate afdeling van Atoz Tax Advisers in Luxemburg, waar hij ruim 
negen jaar heeft gewerkt en daardoor over een transversale visie beschikt 
om praktische en complete oplossingen op maat te kunnen bieden aan 
een zeer gediversifieerde portefeuille van internationale klanten in 
uiteenlopende sectoren. 
 
Olivier is lid van de Luxemburgse vereniging van juristen op het gebied van 
bankrecht (ALJB) alsmede lid van de Young PE/VC Leaders Committee van 
de Luxemburgse Private Equity and Venture Capital Association (LPEA), de 
belangenvereniging voor private equity en durfkapitaalprofessionals in 
Luxemburg. 
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Over Argos Wityu 
http://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 euro investeren. Met een miljard euro in beheer en 30 jaar ervaring, heeft Argos Wityu 
vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.  

 
 
 


