
 

 

 
 
 
Persbericht 
 
Olinn, een Europees bedrijf dat actief is in het beheer van IT-apparatuur en 
ondersteund wordt door Argos Wityu, neemt BPM (Bon Plan Micro) over, een 
specialist in het reviseren van IT-infrastructuren 
 
Met deze overname wil Olinn zijn expertise op het gebied van revisie van IT-servers en 
infrastructuren versterken. 
 
 
Puteaux (Frankrijk), 28 september 2021 – Olinn, een bedrijf dat gespecialiseerd is in financieringen en 
oplossingen voor het beheer van bedrijfsapparatuur (sourcing, operationele lease, apparatuurbeheer, 
wagenparkbeheer, revisie, recycling) in sectoren op het gebied van IT-, mobiele, medische of industriële 
apparatuur en voertuigen, neemt BPM over, een specialist in het inzamelen en recyclen van IT-servers. 
Olinn is een investering binnen het Argos VII-fonds. 
 
BPM (Bon Plan Micro), aangestuurd door Franck Chuin en sinds 2006 gevestigd in Villethierry, staat 
bekend om zijn expertise in het terugkopen van IT-servers en het doorverkopen van onderdelen, een 
activiteit die een belangrijke rol speelt in de circulaire economie. Dankzij BPM's technische expertise 
op het gebied van onderhoud van IT-infrastructuren heeft het bedrijf meer dan 150.000 
reserveonderdelen en 27.000 unieke producten op voorraad, waardoor het over uitstekende 
responstijden en een zeer goede klantenservice beschikt.  
 
Olinn telt momenteel 200 medewerkers, realiseert een omzet van 175 miljoen euro en heeft in Europa 
meer dan 500 miljoen euro aan activa in beheer. Om lokale samenwerkingen met zijn klanten te 
versterken, heeft Olinn zijn geografische voetafdruk uitgebreid naar heel Frankrijk en zes Europese 
dochterondernemingen geopend in België, Luxemburg, Zwitserland, Duitsland, Italië en Spanje. 
 
De overname sluit aan bij de zakelijke ontwikkelingsstrategie van Olinn en stelt de groep in staat om uit 
te groeien tot een koploper op het gebied van volledig levenscyclusbeheer van IT-apparatuur.  
 
Franck Chuin, CEO van BPM, zei: “Aangezien we al sinds jaar en dag met Olinn samenwerken, groeide 
het idee om onze krachten te bundelen heel natuurlijk. Het team van BPM is verheugd om onderdeel 
te gaan uitmaken van een groep die dezelfde waarden deelt als wij, zowel wat betreft intermenselijke 
relaties als de kwaliteit van dienstverlening aan klanten en leveranciers. Door onze beider vaardigheden 
samen te voegen, zullen we snel in staat zijn om al onze klanten nieuwe diensten aan te bieden.”  
 
 
Stanislas Husson, partner bij Olinn IT, verklaarde: “We kijken ernaar uit om het BPM-team bij Olinn te 
verwelkomen en zijn er trots op dat uit onze relatie als historische partners een sterke, strategische 
fusie is voortgekomen. Deze ontwikkeling zal de synergie versterken en onze klanten, leveranciers en 



 

 

partners in staat stellen om te profiteren van onze uitgebreide vaardigheden op het gebied van 
duurzame verwerking en recycling van servers en IT-infrastructuren. 
 
Karel Kroupa, Managing Partner bij Argos Wityu, besluit: “De fusie tussen BPM en Olinn is geheel in 
lijn met de zakelijke ontwikkelingsstrategie van de groep, zoals Arnaud Deymier en zijn team die 
hanteren. De groep kan vanaf nu gebruikmaken van de expertise van de twee bedrijven om aanvullende 
diensten aan te bieden.” 
 
 
--- 
 
Het team van Argos Wityu: Karel Kroupa, Thomas Ribéreau, Vincent Yacoub 
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Financieel: Hoche & Associés (Catalyne Bouty) 
Belastingen: Arsene (Charles Dalarun) 
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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 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 Olinn 
olinn.eu  
Olin staat onder leiding van Arnaud Deymier en heeft een team van 200 medewerkers, waarvan 60 
medewerkers met een arbeidsbeperking. In 2020 behaalde het bedrijf een omzet van 175 miljoen euro. 
Olinn is aanwezig in zeven Europese landen met een netwerk van 18 vestigingen verspreid over 
Frankrijk, Zwitserland, België, Luxemburg, Duitsland, Italië en Spanje. Inmiddels maken bijna 4.500 
klanten gebruik van het uitgebreide dienstenaanbod van Olinn.  
Olin beheert jaarlijks: 

• 500 miljoen euro aan activa (IT-, mobiele, medische en industriële apparatuur en voertuigen) 
en meer dan 2 miljard euro aan gefinancierde apparatuur; 

• 180.000 smartphones en 4.500 voertuigen; 
• 250.000 IT-apparaten die elk jaar gereviseerd worden, wat een besparing van 31.000 kg aan 

CO2-uitstoot oplevert. 



 

 

 


