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Nieuwe Partners binnen het Argos Wityu investeringsteam 
 
Argos Wityu kondigt de promoties aan tot Partners van Simon Guichard (Frankrijk), Andrea Pavesi (Italië), Thomas 
Ribéreau (Frankrijk) en Fabian Söffge (DACH). De nieuwe Partners hebben gemiddeld zeven jaar ervaring binnen 
Argos Wityu en 10 jaar private equity ervaring.  
 
Gilles Mougenot, oprichter en Managing Partner van Argos Wityu: "Het zit in ons DNA om talent te stimuleren 
en de besten toegang te geven tot partner-niveau. Hiervoor is door de partners de Argos Academy opgezet die 
toekomstige partners selecteert en opleidt. Dit heeft geleid tot deze vier benoemingen, waar alle partners zeer 
verheugd om zijn. Deze evolutie van ons team ondersteunt onze ambitie om een van de toonaangevende mid-
market investeringsfondsen in Europa te zijn." 
 

 
 
 
 
Simon Guichard trad in 2012 in dienst bij Argos Wityu als lid van het investeringsteam in het Franse kantoor na 
te zijn afgestudeerd in Engineering aan de technische universiteit Mines Paris. Van 2016 tot 2019 bediende hij 
de Duitse markt op ons kantoor in Frankfurt.  



 

 

 
Simon ondersteunt momenteel Zodiac Milpro en Coexya, waarvan hij lid is van de raad van bestuur. Tevens is 
hij betrokken bij de volgende operaties: 

• Acquisities van Cisbio Bioassays, Lineas, LoQu, en Coexya en desinvesteringen van Axyntis, Lexsi en 
Cisbio Bioassays. 

• Het opzetten van het Duitse kantoor en de ontwikkeling van de Argos DACH marktdekking. 
• Ondersteunde portfoliobedrijven bij het verwerven van 5 build-ups  

 
Lees Simons interview op onze website. 
 
 
Andrea Pavesi trad in 2019 bij Argos Wityu in dienst als lid van het investeringsteam van het Italiaanse kantoor. 
 
Hij begon zijn carrière bij Bain & Company in 2004 als associate consultant na te zijn afgestudeerd in Economie 
met een dubbele graad aan zowel de Scuola Superiore Sant'Anna als de Universiteit van Pisa. Andrea heeft 
meer dan 15 jaar ervaring bij Private Equity fondsen en SPACs en is gespecialiseerd in speciale situaties en buy-
out investeringen.  
 
Als bestuurslid ondersteunt Andrea ondersteunt momenteel Fabbri en Sicura, waarvoor hij betrokken was bij 
de overname. Hij assisteert deze bedrijven in hun buy & build strategie, wat met name geldt voor Sicura dat 7 
add-ons voltooide in minder dan twee jaar.  
 
Ontdek het interview met Andrea op onze website. 
 
 
Thomas Ribéreau trad in 2014 in dienst bij Argos Wityu als lid van het investeringsteam in het Franse kantoor.  
 
Thomas studeerde af aan de Ecole Centrale Paris en heeft een M.Sc. in Management Science & Engineering van 
Columbia University. Thomas begon zijn carrière als assistent hedge fund manager bij AXA IM in de VS. 
 
Thomas ondersteunt momenteel EPC en Zodiac Milpro, waar hij lid is van de raad van bestuur, en was 
betrokken bij de volgende operaties: 
- Overnames van Talentia Software, Revima, Olinn en EPC en desinvesteringen van Harlé Bickford Group, 
Revima, Olinn en Salvia Développement 
- Ondersteunde portefeuillebedrijven bij de verwerving van 13 build-ups  
 
Ontdek Thomas' profiel op onze website. 
 
 
Fabian Söffge trad in 2016 in dienst bij Argos Wityu als lid van het investeringsteam in het Duitse kantoor. 
 
Na te zijn afgestudeerd als Master en Bachelor in Management aan de EBS Business School, heeft Fabian een 
Ph.D. in Finance van de Technische Universiteit van München behaald. Tevens is hij een Certified Public 
Accountant (U.S.). Fabian begon zijn carrière in 2009 bij PricewaterhouseCoopers. 
 
Fabian ondersteunt momenteel Wibit, waar hij lid is van de raad van bestuur en betrokken was bij het opzetten 
van het kantoor in Frankfurt en de overnames van LoQu en Wibit. 
 



 

 

 
Lees het interview met Fabian op onze website. 
 
 
 
Contact 
Coralie Cornet - Directeur Communicatie - ccc@argos.fund - +33 6 14 38 33 37 
 
 
Over Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund  
Argos Wityu is een onafhankelijk Europees investeringsfonds dat bedrijven ondersteunt bij de overdracht van 
bedrijfseigendom. Het heeft meer dan 80 ondernemers bijgestaan en richt zijn investeringsstrategie op complexe 
transacties met de nadruk op transformatie, groei en nauwe samenwerking met managementteams. Argos Wityu 
streeft ernaar meerderheidsbelangen te verwerven en investeert tussen €25m en €100m bij elke transactie. Met 
meer dan € 1,4 miljard onder beheer en 30 jaar ervaring, opereert Argos Wityu vanuit kantoren in Brussel, 
Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. 

 
 
 


