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Internationale klimaatinitiatieven 

Een druk jaar voor de portefeuillebedrijven van Argos Wityu,  
die talrijke initiatieven lanceerden om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen 

 
 
Als een van de ondertekenaars van het International Climate Initiative (iCi) heeft Argos Wityu zich ertoe verbonden 
om de uitstoot van broeikasgassen van de bedrijven die het ondersteunt terug te dringen en duurzame prestaties 
te bevorderen.  
 
Het iCi is een Frans initiatief dat sinds 2019 wordt onderschreven door de UNPRI (de door de Verenigde Naties 
ondersteunde principes voor verantwoord beleggen). Aanvankelijk werd dit initiatief tijdens de COP21, de 
klimaatconferentie van Parijs in 2015, onder de naam “Climate 2020 Initiative” (iC20) geïntroduceerd. Vervolgens 
kreeg het iC20 in 2018 steun van France Invest. Het doel van deze werkgroep is om het iC20-initiatief ook 
internationaal uit te rollen door het te laten dupliceren in landen die er belangstelling voor hebben. De naam iC20 
veranderde daartoe in iCi om alle bestaande nationale initiatieven samen te brengen. 
 
Het iCi vormt een uniek uitwisselingsplatform dat alle private-equityspelers die een concrete bijdrage willen leveren 
aan de strijd tegen klimaatverandering, samenbrengt en mobiliseert. 
 
De portefeuillebedrijven van Argos Wityu lanceerden talrijke initiatieven om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen 
 
Argos Wityu heeft het koolstofvrij maken van al zijn portefeuillebedrijven aangemerkt als belangrijk aandachtspunt. 
Elk portefeuillebedrijf moet zijn huidige CO₂-voetafdruk meten en doelstellingen bepalen om deze voetafdruk de 
komende twee jaar verder te verkleinen. 
 
Alle portefeuillebedrijven van Argos Wityu hebben een formeel ESG-actieplan opgesteld en 95% van deze bedrijven 
hebben initiatieven op het gebied van milieu opgestart. Een kleine greep uit de klimaatinitiatieven die in 2021 
werden opgezet: 
 
Latteria e Caseificio Moro, een toonaangevende producent en verkoper van verse kazen in Italië 
 
Het productieproces van kaas is zeer energie-intensief. Juist daarom wil Moro een koploper zijn als het gaat om het 
beperken van de milieueffecten. De onderneming heeft dan ook aanzienlijk inspanningen geleverd om zijn gebruik 
van fossiele energie terug te dringen. Zo investeerde het bedrijf in twee geavanceerde systemen voor de productie 
van groene energie: 

• 3.000 vierkante meter aan zonnecellen, geïnstalleerd op het dak van de fabriek, wekken jaarlijks circa 300 
MWh aan elektrische energie op. 



 

 

• Een biogasinstallatie zet overtollige wei, die bij de kaasproductie vrijkomt, om in energie en wekt daarbij 
jaarlijks circa 3.900 MWh aan elektrische energie en circa 2.900 MWh aan thermische energie op. 

 
Alessio Manigrasso, Partner bij Argos Wityu: “Deze investeringen zijn volledig in lijn met het ESG-plan van Moro. 
Het bedrijf wil doorgaan met investeren en een koploper blijven als het gaat om het beperken van de 
milieueffecten. Om dit belangrijke doel te bereiken, hebben we een specifiek project opgezet om de CO₂-
voetafdruk van het bedrijf zorgvuldig te beoordelen en ook andere verbeterpunten te identificeren.” 
Schenk, een logistieke dienstverlener op het gebied van industriële gassen, LNG, chemicaliën, brandstoffen, 
smeeroliën, LPG, bitumen en vloeibare voedingsproducten in Nederland. 
 
Schenk beschikt over een vloot vrachtwagens die binnen de transportwereld aan de hoogste emissiestandaarden 
voldoen en die in toenemende mate op biobrandstoffen rijden. Het bedrijf heeft een groeiend aandeel aan 
milieuvriendelijkere vrachtwagens die op LNG rijden (momenteel ongeveer 10% van de totale vloot). Daarnaast 
biedt Schenk in aanbestedingen waar dit technisch haalbaar is het gebruik van elektrische vrachtwagens aan.  
 
Maarten Meijssen, Partner bij Argos Wityu: “Schenk is voor Argos Wityu een unieke kans om in het verduurzamen 
van de logistieke sector te investeren. Schenk monitort nu al actief de CO₂-uitstoot per kilometer voor elk afgelegd 
traject en heeft zichzelf de ambitieuze doelstelling opgelegd om zijn CO₂-voetafdruk verder te verkleinen. 
Daarnaast kunnen we met trots aankondigen dat het bedrijf deel uitmaakt van een pilotproject voor vrachtwagens 
die op waterstof rijden.” 
 
 
Julhiet Sterwen, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van transformatie en innovatie in Frankrijk 
 
Julhiet Sterwen geeft al een aantal jaar uitvoering aan een plan voor minder digitale consumptie. In 2021 heeft het 
bedrijf een actieplan bekendgemaakt om het energieverbruik door digitale overconsumptie terug te dringen en de 
technologische middelen te optimaliseren. Dit actieplan is gebaseerd op de volgende vier pijlers: 

• Cloud en samenwerkingstools: implementatie van een cloudbeleid waarbij de gegevens in een groen 
datacenter worden gehost. 

• Afdrukken: vermindering van het aantal printers ten gunste van apparatuur van betere kwaliteit en de 
implementatie van een afdruksysteem met badge-authenticatie (pull-printing), waarbij afdrukopdrachten 
die nog in de wachtrij staan na 24 uur van de server worden verwijderd. 

• Hardware: milieuverantwoorde apparatuur met het Energy Star-label krijgt de voorkeur evenals reparatie 
in plaats van vervanging van apparaten. Verder worden apparaten die het einde van hun levensduur 
hebben bereikt en verbruiksartikelen zoals toners systematisch gerecycled. 

• Groene energie: ondertekening van een contract met een leverancier van uitsluitend windenergie. 
 
Marc Sabatier, CEO van Julhiet Sterwen: “Binnen de adviesbranche is IT een van de belangrijkste veroorzakers van 
broeikasgassen. Het verminderen van onze digitale consumptie was dus een voor de hand liggende stap en werd 
al snel een van onze belangrijkste projecten waar we veel energie in steken.” 
 
Gilles Lorang, Managing Partner bij Argos Wityu: “Julhiet Sterwen heeft bewezen dat ze met hun ESG-initiatieven 
en -cultuur vooroplopen. De volwassenheid van de organisatie op het gebied van ESG sprong er tijdens het due 
diligence-onderzoek met kop en schouder bovenuit. We zijn dan ook heel blij met de initiatieven die het bedrijf 
heeft ondernomen.” 
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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 
Wityu heeft ruim een miljard euro in beheer, 30 jaar ervaring, en vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, 
Luxemburg, Milaan en Parijs. 

 


