
                                                                                                                 
 
Persbericht 
 
 
Thierry Oriez benoemd tot president van Henri Selmer Paris 
 
Grootste saxofoonmaker ter wereld trekt topmerkenspecialist aan voor 
verdere groei 
 
Parijs (Frankrijk), 20 juli 2021 – Thierry Oriez volgt Jérôme Selmer op als president van Henri Selmer 
Paris, ‘s werelds toonaangevende fabrikant van saxofoons van topkwaliteit en een van de belangrijkste 
producenten van klarinetten en mondstukken.  
 
Jérôme Selmer blijft lid van de raad van commissarissen en zal op die manier in nauw contact blijven 
met het bedrijf dat door zijn overgrootvader is opgericht. 
 
Thierry Oriez geeft al meer dan 25 jaar leiding aan Franse familiebedrijven met prestigieuze merken. 
De afgelopen zeven jaar (2014-2021) was hij president & CEO van J.M. Weston, een fabrikant van luxe 
schoenen die in 1891 is opgericht en is gevestigd in Limoges, Frankrijk. Daarvoor was hij president en 
CEO van Christofle (2007-2014). 
 
De heer Oriez gaat zijn ervaring en gespecialiseerde kennis van de wereldwijde verkoop van 
hoogkwalitatieve producten inzetten om de groei en ontwikkeling van Henri Selmer Paris naar een 
hoger plan te tillen. Hij zal daarbij gebruikmaken van zijn expertise om meerwaarde toe te voegen en 
ambachtelijke kennis over te brengen; factoren die van cruciaal belang zijn voor de instandhouding van 
dit artistieke beroep. Als nieuwe president van Henri Selmer Paris streeft hij naar bevordering van de 
creativiteit en voortzetting van de dienstverlening aan musici, met behoud van de waarden en het 
karakter van het familiebedrijf. Daarbij kan hij vertrouwen op een team toegewijde en bekwame 
vakmensen, die de unieke traditie van dit beroep voortzetten.  
 
Jérôme Selmer zegt in een verklaring: “In de traditie van mijn voorouders heb ik er alles aan gedaan om 
te verzekeren dat de goede naam van Henri Selmer Paris over de hele wereld in hoog aanzien blijft. Ik 
heb er het volste vertrouwen in dat het nieuwe management ons befaamde bedrijf nog succesvoller zal 
maken. Laten wij onze talenten combineren en ons richten op de toekomst, en ons blijven inzetten voor 
het bedrijf dat in 1885 door mijn overgrootvader is opgericht.” 
 
Thierry Oriez voegt daaraan toe: “Ik heb mijn hele carrière gewijd aan de ondersteuning van uiterst 
vakbewame familiebedrijven. Bij Selmer zie ik een soortgelijke inzet voor langetermijnwaarden en 
vastbeslotenheid om te groeien door traditie te combineren met moderne ontwikkelingen. Het is mijn 
streven de verdere ontwikkeling van Selmer’s bijzondere Franse savoir-faire te promoten en te 
begeleiden.” 



 
Louis Godron, medeoprichter van Argos Wityu, investeringsfonds en sinds maart 2018 samen met de 
familieleden en het managementteam meerderheidsaandeelhouder van Henri Selmer Paris, zegt tot 
besluit: “Ik ben Jérôme Selmer heel dankbaar voor de 40 jaar die hij heeft gewijd aan het promoten van 
Selmer en haar expertise. Innovatie heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in het hart van 
Jérôme, en dit heeft geresulteerd in bijzonder succesvolle producten, zoals de onlangs op de markt 
gebrachte Selmer Supreme saxofoon. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Thierry Oriez weet hoe hij 
de traditie van Henri Selmer Paris moet voortzetten. Hij heeft een vooruitziende blik, en zorgt 
tegelijkertijd voor het behoud van de identiteit van het bedrijf.” 
 

*** 
 
Het team van Argos Wityu: Louis Godron, François Becque en Antoine Forgeard. 
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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. 
 
 
Over Henri Selmer Paris 
https://www.selmer.fr/fr/ 
Henri Selmer Paris is in 1885 opgericht als fabrikant van klarinetten. In 1921 begon het bedrijf met de 
productie van saxofoons. Met de overname van de werkplaats van Adolphe Sax in 1929 werd Henri 
Selmer Paris de opvolger van de uitvinder van de saxofoon. Vandaag de dag is Henri Selmer Paris ‘s 
werelds toonaangevende fabrikant van saxofoons van topkwaliteit en een van de belangrijkste 
producenten van klarinetten en mondstukken. Het bedrijf heeft bijna 500 werknemers in dienst en 
verkoopt 90% van haar producten aan klanten buiten Frankrijk. Henri Selmer Paris wordt sinds 2018 
ondersteund door Argos Wityu en heeft onlangs haar eigen distributiefiliaal in China geopend. Het 
bedrijf handelt tevens in vintage muziekinstrumenten en heeft verscheidene bijzonder innovatieve 
producten op de markt gebracht, waaronder de Selmer Supreme saxofoon. 



 


