
 

 

 
 
 
Persbericht 
 
Zodiac Milpro, ondersteund door Argos Wityu, neemt Vectis Marine Design 
over 
 
Dankzij deze overname kan Zodiac Milpro zijn ontwerp- en innovatiecapaciteit 
versterken 
 
 
Parijs (Frankrijk), 30 april 2021 – Zodiac Milpro, de wereldwijde marktleider in hoogwaardige 
opblaasbare boten met of zonder vaste bodem, heeft de overname bekendgemaakt van Vectis 
Marine Design, een specialist in het bouwen en ontwerpen van gespecialiseerde vaartuigen. Zodiac 
Milpro wordt sinds 2018 door Argos Wityu ondersteund en is een investering binnen het Argos VII-
fonds. 
 
Vectis Marine Design werd in 2008 opgericht door Andrew Humphries en John Fox-Robinson, twee 
ervaren scheepsbouwkundige architecten. Het bedrijf heeft een sterke reputatie als ontwerper van 
snelle patrouilleboten, RIB-boten, boten voor elitetroepen, reddingsboten en andere vaartuigen die 
aan hoge operationele eisen moeten voldoen. 
 
Zodiac Milpro moet het hoofd bieden aan een steeds groter wordende vraag naar efficiëntere 
vaartuigen met steeds meer mogelijkheden. Met deze overname versterkt het bedrijf zijn 
autonomie op het gebied van ontwerp en innovatie, zijn engineeringmogelijkheden en zijn 
vermogen om de meest complexe aanbestedingen en projecten uit te voeren.  
 
 
Louis Godron, Managing Partner bij Argos Wityu: “We zijn er trots op het dynamische team van 
Zodiac Milpro te mogen ondersteunen. De overname van Vectis Marine Design is opnieuw een grote 
stap vooruit om Zodiac Milpro’s positie als wereldwijde marktleider te versterken.” 
 
Guillaume Laurin, CEO van Zodiac Milpro: “We zijn zeer verheugd over deze overeenkomst. Vectis 
Marine Design en Zodiac Milpro werken al lange tijd samen. Met de knowhow, ervaring en 
professionaliteit van Vectis Marine Design kan Zodiac Milpro complexere programma's afhandelen 
en zijn innovatiekracht verder versterken. Deze overname is volledig in lijn met onze strategie om 
onze interne capaciteit te versterken.” 
 
Andrew Humphries, managing director bij Vectis Marine Design: “We werken al sinds 2009 nauw 
samen met Zodiac Milpro en we zijn verheugd dat Vectis nu deel gaat uitmaken van de Zodiac 
Milpro-groep. We vonden de samenwerking met Zodiac Milpro altijd plezierig en waardeerden hun 
professionaliteit en gezamenlijke aanpak. Deze volgende spannende stap zien we dan ook als een 
geweldige erkenning van het werk dat het gehele Vectis-team in het bedrijf heeft gestoken sinds de 
oprichting in 2008. We kijken enorm uit naar de nauwere samenwerking met Zodiac Milpro, waarbij 
we tegelijkertijd onze andere klanten blijven voorzien van innovatieve ontwerpen, engineering en 
technische ondersteuning.” 
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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 ruim een 
miljard euro in beheer en 30 jaar ervaring, heeft Argos Wityu vestigingen in Brussel, Frankfurt, 
Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.  
 
Over Zodiac Milpro 
http://zodiacmilpro.com 
Zodiac Milpro is wereldwijd marktleider op het gebied van hoogwaardige boten en ontwerpt 
innovatieve producten voor iedereen die ‘op het water werkt’. Zodiac Milpro staat aan de basis van 
de belangrijkste concepten die sinds de jaren 1930 geleid hebben tot de ontwikkeling van de 
moderne opblaasbare boot. Als zelfstandige Franse groep, met het hoofdkantoor in Parijs, beschikt 
Zodiac Milpro over meer dan 100 jaar technische ervaring en bepaalt het de standaard voor de 
meest geavanceerde opblaasbare en halfstijve boten. 

 


