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Promoties bij het investeringsteam van Argos Wityu 

 
Het zelfstandige Europese investeringsfonds Argos Wityu maakt bekend dat Vincent Yacoub is bevorderd tot 
Investment Manager en Pierre Cassignol tot Associate. Het investeringsteam bestaat uit 32 medewerkers. 
 
Karel Kroupa, Managing Partner van Argos Wityu, verklaart: “We zijn zeer verheugd over de promotie van Vincent 
en Pierre, die wij beschouwen als talentvolle leden van ons investeringsteam.” 
 
 

 

Vincent Yacoub, Investment Manager, werkt sinds 2017 bij het investeringsteam van 
Argos Wityu in Parijs. 
 
Vincent heeft een Master in Financial Engineering en een Magistère de Finance 
behaald aan de Université Paris 1 Panthéon–Sorbonne en begon zijn carrière bij 
Argos Wityu nadat hij bij Bpifrance en later bij LFPI (La Financière Patrimoniale 
d’Investissement) ervaring met private equity had opgedaan. 
 
Vincent ondersteunt momenteel de groeistrategie van Sasa Demarle. Hij heeft ook 
bijgedragen aan de uitbreiding van Olinn vanaf de overname tot aan de verkoop 
daarvan in 2021. 
 
 
 

  

 

Pierre Cassignol, Associate, werkt sinds 2019 bij het investeringsteam van Argos 
Wityu in Parijs. 
 
Pierre studeerde aan de ESSEC Business School en de ingenieursopleiding INP EI-
Purpan en begon zijn loopbaan bij Argos Wityu na eerdere werkervaring op het 
gebied van M&A. 
 
Pierre ondersteunt op dit moment Juratoys en La Compagnie des Desserts, met 
name in hun externe groeioperaties door middel van de overnames van Lilliputiens 
(2020 – Juratoys) en Philippe Faur (2022 – La Compagnie des Desserts).  
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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. 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. 

 
 
 


