
 

 

 
 
 
Persbericht 
 
Argos Wityu kondigt de verkoop aan van de Olinn Groep aan Crédit Agricole Leasing & Factoring 
 
Na de afronding van deze transactie, die nog moet worden goedgekeurd door de 
mededingingsautoriteiten, wordt Olinn toetreden onderdeel van Crédit Agricole Leasing & Factoring 
om hun aanbod op het gebied van operationele lease en het beheer van IT-apparatuur sneller uit te 
breiden. 
 
Parijs, 9 november 2021 – Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, verkoopt de 
Olinn Groep, gespecialiseerd in financieringen en oplossingen voor het beheer van bedrijfsapparatuur 
voor ondernemingen en overheden, aan Crédit Agricole Leasing & Factoring, een dochteronderneming 
van de Crédit Agricole Groep. 
 
Argos Wityu nam Olinn over in 2018. Als belangrijke speler in een dynamische markt had Olinn 
duidelijke groeimogelijkheden. Naar aanleiding van de overname volgde Arnaud Deymier de oprichters 
van de groep op als CEO. De groep telt nu 200 medewerkers en in 2020 realiseerde Olinn een omzet 
van 175 miljoen euro. De groeistrategie van de onderneming is gericht op drie pijlers: 
 

• Snellere groei : versterking en herpositionering van het aanbod, ontwikkeling van een nieuw 
merk en uitbreiding van de commerciële teams. 

• Overnames: door middel van zes overnames heeft de onderneming zijn dienstenaanbod 
kunnen uitbreiden. De diensten dekken nu de volledige levenscyclus van bedrijfsapparatuur. 
Hierdoor is de groep uitgegroeid tot een toonaangevende speler op de markt en komn men de 
Europese uitbreiding versnellen. 

• Organisatie: versterking van het werkgeversmerk, verbetering van de processen en tools, 
invoering van een nieuw ERP-systeem. 

 
Verder heeft de groep ESG centraal gezet in de verdereo ntwikkeling van het bedrijf. Olinn biedt nu 
duurzaam en verantwoord beheer van bedrijfsapparatuur door middel van systematische terugname, 
refurbishment en recycling. Daarnaast heeft het bedrijf geïnvesteerd in servicecentra voor 
refurbishment waar ongeveer zestig mensen met een arbeidsbeperking werkzaam zijn. 
 
Arnaud Deymier, CEO van de Olinn Groep, zegt: “In iets meer dan drie jaar hebben Argos en Olinn het 
bedrijf volledig geherpositioneerd. Olinn heeft een volledig geïntegreerd aanbod voor IT- en mobiele 
apparatuur ontwikkeld. Verder hebben we onze dienstverlening en internationale aanwezigheid 
versterkt, ons wagenparkbeheer getransformeerd en MVO in ons aanbod en onze identiteit 
geïntegreerd. De toetreding tot de Crédit Agricole Groep, een van de grootste bancaire instellingen ter 
wereld, is een bevestiging van deze strategie, een erkenning voor het werk van onze teams en het 
resultaat van een twintig jaar lange samenwerking met de Crédit Agricole Groep. Maar bovenal een 
veelbelovend nieuw begin vol kansen.”  
 
 



 

 

Karel Kroupa, Managing Partner bij Argos Wityu, voegt daaraan toe: “Arnaud Deymier en de teams van 
Olinn hebben een geweldige prestatie geleverd door de groei van het bedrijf enorm te versnellen. Ze 
hebben het aanbod vergroot en het imago nieuw leven ingeblazen. Wij zijn ervan overtuigd dat Olinn 
zijn groei onder de vlag van Crédit Agricole Leasing & Factoring ook in de toekomst kan voortzetten.”  
 
Hervé Varillon, CEO van Crédit Agricole Leasing & Factoring, verklaart: “Wij zijn verheugd over deze 
transactie en transformatie voor Crédit Agricole Leasing & Factoring. Dankzijdeze overname kunnen wij 
ons dienstenaanbod aanvullen en voorzien in de nieuwe behoeften van onze klanten op het gebied van 
apparatuurgebruik. De overname van Olinn past binnen het middellangetermijnplan voor 2022 van de 
Crédit Agricole Groep en sluit aan bij onze groeistrategie. Crédit Agricole Leasing & Factoring heeft de 
ambitie om een van de Europese koplopers op het gebied van leasing, factoring en hernieuwbare 
energie te worden. Zowel in Frankrijk als daarbuiten willen wij een toonaangevende speler worden op 
de markten waar we actief zijn.”  
 
 
--- 
 
Het team van Argos Wityu: Karel Kroupa, Thomas Ribéreau en Vincent Yacoub 
 
Lijst met adviseurs 
Financieel: EY (Edouard Saintoin, Guillaume Lestang, Maxime Berlivet) 
Fiscaal: Arsene (Charles Dalarun, Claire Guillou) 
Juridisch: August Debouzy (Julien Aucomte, Renaud Christol, Laure Bonin, Maxime Legourd, Sophie 
Faulcon, Driss Tlemcani) 
Fusies en overnames: Clearwater International (Thomas Gaucher, Laurent Camilli, Aubert Simonnot, 
Sophie Lerond, Louis-Wallerand Gayon, Adrien Tordeur) 
Strategie: Roland Berger (Jean-Michel Cagin, Christian Heinis, Tristan Dhalluin) 
 
 
Argos Wityu 
Coralie Cornet 
Directeur Communicatie  
ccc@argos.fund 
+33 6 14 38 33 37 
 

Olinn 
Gaëlle Masson 
Directeur Marketing en Ontwikkeling  
gmasson@olinn.eu  
+33 6 24 76 42 43 
 

 
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. Argos heeft een miljard euro in beheer en 30 jaar ervaring. Het 
bedrijf heeft vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.  
 
 
Over Olinn 
olinn.eu  



 

 

Olinn is een toonaangevende speler op het gebied van financieringen en totaaloplossingen voor het 
beheer van bedrijfsapparatuur die zich inzet voor een circulaire economie. Olinn heeft 200 
medewerkers, waarvan 60 met een arbeidsbeperking, en behaalde in 2020 een omzet van 175 miljoen 
euro.  Het bedrijf is aanwezig in zeven Europese landen met in totaal 22 vestigingen verspreid over 
Frankrijk, Zwitserland, België, Luxemburg, Duitsland, Italië en Spanje. Inmiddels maken bijna 4.500 
klanten gebruik van het uitgebreide dienstenaanbod van Olinn. Olinn beheert jaarlijks: 

• 500 miljoen euro aan activa en meer dan 2 miljard euro aan gefinancierde apparatuur; 
• 200.000 smartphones;  
• 3.000 voertuigen; 
• 250.000 IT-apparaten die elk jaar gereviseerd worden, wat een besparing van 31.000 kg aan 

CO₂-uitstoot oplevert. 
  

 


