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Argos Wityu komt in actie voor Oekraïne  

 
 
De teams van Argos Wityu hebben de handen ineengeslagen om een gezamenlijke donatie aan Artsen zonder 
Grenzen te doen. Binnen het bedrijf werd meer dan 52.500 euro opgehaald. Dit bedrag werd nog eens verdubbeld 
door Argos Wityu, waarmee het totaalbedrag van de donatie op ruim 105.000 euro uitkwam. 
  
Artsen zonder Grenzen heeft een buitengewone staat van dienst als het gaat om doeltreffende hulpverlening op 
humanitair gebied. De hulporganisatie is in Oekraïne actief met een vast team van ongeveer 170 fulltime 
medewerkers. De afgelopen weken heeft de ngo enorme hoeveelheden medische materialen en hulpgoederen 
ingezameld om in heel Oekraïne uit te delen. 
 
Neem voor meer informatie over de activiteiten van Artsen zonder Grenzen in Oekraïne een kijkje op hun website 
en ontdek hoe ook u kunt bijdragen.  
 
 
Louis Godron, Partner bij Argos Wityu: “We zijn erg trots op de enorme actiebereidheid van de teams binnen Argos 
Wityu om Artsen zonder Grenzen te steunen. Als bestuurslid van de Fondation Médecins Sans Frontières kan ik de 
operationele doeltreffendheid en de organisatorische en logistieke kwaliteiten van deze ngo beamen. De 
internationale hulporganisatie heeft bijzonder veel ervaring met het leveren van hulp in zeer moeilijke situaties. 
Doneren aan Artsen zonder Grenzen zagen we dan ook als een van de meest doeltreffende manieren om Oekraïne, 
waar medische hulp nu helaas letterlijk van levensbelang is, te helpen.” 
 
 
 
Contactpersoon 
Coralie Cornet - Directeur Communicatie - ccc@argos.fund - +33 1 53 67 20 63 
 
 
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. 

 


