
 

 

 
 
 
Persbericht 
 
Olinn, een Europese groep die gespecialiseerd is in het beheer van 
bedrijfsapparatuur, ondersteund door Argos Wityu, versterkt zijn 
internationale aanwezigheid met de overname van EMG, marktleider op het 
gebied van IT-leasing in Luxemburg. 
 
 
Puteaux (Frankrijk), 7 december 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 EMG (Luxembourg) S.A. over, een onafhankelijke leider op het 
gebied van IT-leasing in Luxemburg.  

 
EMG werd opgericht in 1979 en kende een geleidelijke groei met de ontwikkeling van activiteiten in 
België en Luxemburg op het gebied van IT-lease voor private bedrijven (MKB en grote ondernemingen). 
EMG bedient deze bedrijven rechtstreeks of via partners, fabrikanten, distributeurs en integrators. De 
afgelopen tien jaar verhuurde EMG voor meer dan 210 miljoen euro aan technologische apparatuur 
aan zijn klanten.   
 
De overname sluit aan bij de ontwikkelingsstrategie van de groep en stelt Olinn in staat om uit te 
groeien tot een toonaangevende speler op het gebied van operationele lease in Luxemburg met bijna 
200 klanten en 70 miljoen euro aan technologische activa in beheer.  
 
Deze transactie is de zevende overname van Olinn sinds de investering van Argos Wityu in 2018 en 
wordt ondersteund door de toekomstige aandeelhouder van de Olinn Groep, Crédit Agricole Leasing & 
Factoring. 
 
Olinn telt momenteel meer dan 200 medewerkers, realiseert een omzet van bijna 215 miljoen euro en 
heeft in Europa meer dan 600 miljoen euro aan activa in beheer. Met deze overname vergroot Olinn 
zijn geografische voetafdruk en kan het bedrijf zijn groei voortzetten in de Benelux, waarbij het de 
lokale samenwerking met zijn klanten versterkt. 
 
 
Olivier Cardon de Lichtbuer en Guy Denotte, Managing Directors van EMG verklaren: “We zijn 
verheugd over onze toetreding tot de Olinn Groep, waardoor we onze klanten en partners blijvend 
kunnen ondersteunen bij hun toekomstige ontwikkeling. De sterke menselijke waarden van de Olinn 
Groep sluiten perfect aan bij de waarden die ons altijd hebben geleid.” 

 
Arnaud Deymier, CEO van de Olinn Groep zegt: “EMG is een toonaangevende speler in Luxemburg. 
Het bedrijf wordt geleid door twee zeer ervaren en dynamische partners, die veel waarde hechten aan 



 

 

de menselijke kant. Olinn, en meer nog Crédit Agricole Leasing & Factoring, zullen zich volop inzetten 
om EMG van de middelen te voorzien om hun groei in België en in Luxemburg voort te zetten. ” 
 
 
Karel Kroupa, Managing Partner van Argos Wityu, besluit: “De fusie tussen EMG en Olinn is geheel in 
lijn met de ontwikkelingsstrategie van de groep, zoals Arnaud Deymier en zijn teams die hanteren. De 
groep kan vanaf nu gebruikmaken van de expertise van de twee bedrijven om alle klanten aanvullende 
diensten aan te bieden. ” 
 
--- 
 
Het team van Argos Wityu: Karel Kroupa, Thomas Ribéreau, Vincent Yacoub 
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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. 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. Het bedrijf heeft 200 medewerkers, 
waarvan 60 met een arbeidsbeperking, en behaalde in 2020 een omzet van 215 miljoen euro.  Olinn 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: 

• 600 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. 

 


