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Persbericht 
 
 
Argos Wityu kondigt de overname aan van een industriële groep die 
gespecialiseerd is in oplossingen voor kritische technologieën 
 
De overname is bedoeld om een actief intern en extern groeibeleid te voeren in Frankrijk en 
daarbuiten, en om het innovatiebeleid door middel van investeringen in R&D voort te zetten en te 
versterken. 
 
 
Parijs – 13 december 2021 – Argos Wityu, een zelfstandig Europees investeringsfonds, kondigt de 
overname aan van de meerderheid van de aandelen van een Frans familieconcern waaronder vijf 
vennootschappen vallen: FEDD, Leroy Automation, Phenix Electronique, Team 31 en DMAI. De 
hightechgroep is gevestigd in Zuidwest-Frankrijk en bedient zijn klanten met een compleet pakket aan 
elektronische oplossingen voor kritische systemen. 
 
Na de afronding van deze transactie, waarvan de effectieve tenuitvoerlegging eerst nog voorgelegd 
moet worden aan de personeelsvertegenwoordiging, wordt Argos Wityu meerderheidsaandeelhouder 
van het concern en zal het samen met de bestaande directeur-aandeelhouders van de groepsentiteiten 
de nieuwe topman Bruno Picquart bijstaan.  
 
Deze verandering in het aandeelhouderschap en het management beantwoordt aan de wens van het 
familiebestuur om de overdracht geleidelijk te laten verlopen, het voortbestaan van de groep met 300 
lokale medewerkers zeker te stellen en de uitbreiding naar nieuwe markten voort te zetten. 
 
Nieuwe directeur 
 
De groep komt onder leiding te staan van Bruno Picquart, voorheen algemeen directeur van Safran 
Aircraft Engines (het vroegere Snecma). Bruno Picquart heeft uitgebreide ervaring met producten en 
diensten op technologische gebieden met grote toegevoegde waarde voor zeer veeleisende markten. 
Ook is hij bekend met sterke groeisituaties binnen grote internationale concerns. Daarnaast stond 
Picquart aan het hoofd van een MKB-bedrijf. Hiermee heeft hij alle kennis in huis om de groei van de 
groep in goede banen te leiden. 
 
De ambitie 
 
Argos Wityu en Bruno Picquart delen de ambitie om het innovatiebeleid door middel van investeringen 
in R&D, hardware en personeelsopleidingen binnen alle entiteiten van de groep voort te zetten en te 
versterken. Ook willen ze in Frankrijk en daarbuiten een actief intern en extern groeibeleid voeren in 
de sectoren waarin de groep al aanwezig is en op nieuwe verticale markten die uitermate veel kwaliteit 
en betrouwbaarheid vereisen. Door de inbreng van extra middelen en expertise kan de groep zijn 
krachten bundelen om de activiteiten naar een hoger niveau te tillen en nieuwe ambitieuze projecten 
uit te voeren. 
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De groep 
 
De groep werd opgericht in 1980 en is gevestigd in het hart van Frankrijks lucht- en ruimtevaartvallei, 
verdeeld over vier locaties in de departementen Dordogne, Haute-Garonne en Corrèze.  
 
De groep is actief binnen de gehele waardeketen van complexe elektronische producten (R&D, co-
design, prototyping, productie, onderhoud en revisie) voor kleine tot middelgrote series.  
 
Daarbij werkt de groep samen met zijn klanten - grote internationale concerns en middelgrote bedrijven 
- binnen strategische sectoren zoals de lucht- en ruimtevaart, spoorwegen, energie, onderzoek, 
defensie en andere industrieën. 
 
De groep bestaat uit meerdere entiteiten die in synergie met elkaar samenwerken: FEDD is 
gespecialiseerd in co-creatie en productie; Phenix Electronique houdt zich bezig met productie en 
prototyping, met name voor de luchtvaart; Team 31 zorgt voor snelle prototyping; en Leroy Automation 
ontwerpt en produceert controle- en besturingssystemen, met name voor de spoorwegindustrie. 
DMAI, tot slot, beheert de IT van de vier entiteiten.  
 
In 2020 bedroeg de geconsolideerde omzet van de groep ongeveer 50 miljoen euro. De groep kende de 
afgelopen tien jaar een dynamische autonome groei van gemiddeld bijna 10% per jaar (covid 
uitgezonderd). 
 
Karel Kroupa, Managing Partner van Argos Wityu licht toe: “Argos Wityu is er trots op te zijn gekozen 
door het familiebestuur van een bijzonder succesvol Frans hightechbedrijf. Technische innovatie zit in 
het DNA van de groep. Dit willen we behouden en verder ontwikkelen.” “  
 
Bruno Picquart, aankomend CEO, verklaart: “Ik ben zeer verheugd het stokje te mogen overnemen en 
de industriële weg die door de vertrekkende familieaandeelhouders is ingezet, voort te zetten. Met mijn 
toetreding tot de groep wil ik mij inzetten voor de continuïteit ervan, en dat met een visie voor de lange 
termijn en met de ambitie om de groei te versnellen.” “ 

 
*    *    * 

 
Het team van Argos Wityu 
Karel Kroupa, François Becque, Marc Faucon 
 
Adviseurs overgenomen bedrijf 
Clairfield International, M&A-adviseurs van de familieaandeelhouders: Bertrand Hermez, Marie 
Dokchine, Romain Fisch 
Goodwin, juridische adviseurs: Benjamin Garçon, Julien-Pierre Tannoury 
 
Adviseurs Argos Wityu 
Financieel: EY (Emmanuel Picard, Marion Lassus Pigat, Mathilde Faure); Strategisch: Arthur D. Little 
(Matteo Ainardi, Tugdual Hervouet); Milieuzaken: Ramboll (Bertrand Latrobe, Clothilde Pineaud); ESG: 
PwC (Sylvain Lambert, François Thueux, Aïda Aw); Juridisch: McDermott Will & Emery (Grégoire 
Andrieux, Pierre-Arnoux Mayoly, Charlotte Michellet, Maxime Fradet, Stanislas Chenu); Fiscaal: 
Arsene Taxand (Franck Chaminade, Noémie Bastien); M&A: PwC (Geoffroy Pacault, Roman Farcy); 
Verzekeringen: Marsh (Charles Amblard, Charline Bretagne); Executive search: KINT Partners (Gilles 
Gonzalez); Financiering: LCL (Ivan Piqueras) 
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Contactpersoon 
Coralie Cornet 
Directeur Communicatie  
ccc@argos.fund 
+33 6 14 38 33 37 
 
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 meer dan een miljard euro in beheer en 30 
jaar ervaring. Het bedrijf heeft vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.  
 

 


