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Argos Wityu benoemt twee nieuwe Senior Partners voor nieuwe strategie:
baanbrekende klimaattransitie binnen het Europese MKB

Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, lanceert binnenkort een nieuwe
investeringsstrategie die gericht is op vergaande milieutransities van midden- en kleinbedrijven.
Hiervoor wordt het team versterkt met twee Senior Partners die hun sporen in de klimaattransitie
hebben verdiend: Sandra Lagumina en Jack Azoulay. Een baanbrekend milieu-impactfonds,
waarvan de details in de komende weken bekend zullen worden gemaakt, zal gericht zijn op zowel
financiële als milieuprestaties en bevat kwantificeerbare en meetbare doelstellingen voor het
terugdringen van CO2-uitstoot.
“Al meer dan dertig jaar worden wij erkend voor onze diepgaande transformatie van
ondernemingen”, zegt Gilles Mougenot, oprichter en Managing Partner van Argos Wityu.
“Binnenkort lanceren wij een nieuwe investeringsstrategie Europese MKB-ondernemingen helpt bij
het zetten van concrete stappen op ecologisch gebied. Zo spelen we spelen een actieve rol bij de
transformatie van bedrijven om tot milieukampioenen in hun sector te worden. We zijn dan ook
verheugd dat Sandra en Jack toetreden tot Argos Wityu: zij zijn erkende experts in de industrie voor
milieukwesties en zetten zich in voor een duurzamere economie.”
Sandra Lagumina, een Frans-Italiaanse, treedt op 1 oktober 2022 in dienst bij Argos
Wityu. Al bijna 20 jaar zet zij zich op strategisch, operationeel en bestuurlijk niveau
in voor de duurzame transformatie van de ondernemingen die zij heeft helpen
financieren en van de energiebedrijven waarvan zij de ontwikkeling heeft begeleid
en waarvan zij de diepgaande transformaties heeft geïnitieerd.
Tot voor kort was Sandra partner en plaatsvervangend directeur bij Meridiam, waar
ze eind 2017 in dienst trad als Director of Operations, belast met vermogensbeheer. Daar
ontwikkelde en leidde zij de strategie voor het beheer van een portefeuille van meer dan 100 activa
en ondernemingen wereldwijd, alsook de omvorming van Meridiam tot een missiegedreven
onderneming en nam zij actief deel aan de ontwikkeling van de groep.
Eerder was zij 11 jaar bij de ENGIE Groep actief in de overgang van de energiesector. Zij begeleidde
en leidde vervolgens de herstructurering van de sector en stond aan de spits van de
milieutransformatie ervan. In 2016 werd zij benoemd tot Deputy CEO van Engie, belast met
gasinfrastructuur, China en GTT. In 2013 gaf zij als CEO van GRDF, het grootste gasdistributienetwerk
van Europa, het startschot voor de transformatie en de overstap naar hernieuwbaar gas. In 2008
heeft zij de juridische dienst van GDF-SUEZ in 40 landen gestructureerd en beheerd. Voordien trad
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zij in 2005 in dienst bij Gaz de France als adjunct-directeur strategie en afgevaardigde voor openbare
aangelegenheden en vervolgens als directeur juridische zaken.
Sandra begon haar loopbaan bij de overheid in juridische functies: in 1995 bij de Conseil d'Etat, als
auditor, vervolgens maître des requêtes, in 1998 bij de voorzitter van de Assemblée Nationale,
Laurent Fabius, alvorens in 2000 in dienst te treden bij het Ministerie van Economie, Financiën en
Industrie, belast met juridische aangelegenheden, overheidsopdrachten en mededingingsrecht.
Sandra Lagumina is afgestudeerd aan de École nationale d'administration, na twee postdoctorale
graden (DESS) aan Paris I Panthéon-Sorbonne, in gemeenschappelijk marktrecht en publiek recht,
en aan Sciences Po Parijs.

De Frans-Britse Jack Azoulay heeft zich zojuist aangesloten bij Argos Wityu. Hij
heeft een centrale rol gespeeld in de ontwikkelingen die de Franse overheid de
laatste vijf jaar heeft doorgemaakt op het gebied van de ecologische overgang.
Hij heeft een grondige kennis van grote industriële bedrijven en heeft actief
bijgedragen tot de transformatie van de Franse posterijen (La Poste).
Tot voor kort was Jack de hoogste ambtenaar op het Franse ministerie van Ecologische Transitie,
waar hij in 2018 in dienst trad. De afgelopen 4 jaar heeft hij het voortouw genomen in het
overheidsbeleid op het gebied van energie, huisvesting, vervoer en biodiversiteit en heeft hij een
grondige kennis van milieukwesties ontwikkeld. Hij heeft met name bijgedragen aan het opstellen
van structurerende wetten op het gebied van energie en klimaat, toezicht gehouden op de inzet van
30 miljard euro aan groene investeringen in het kader van het France Relance-programma en
maatregelen ten uitvoer gelegd in reactie op de recente stijging van de energieprijzen als onderdeel
van het veerkrachtplan.
Eerder beheerde hij industriële overheidsparticipaties bij het Agence des Participations de l'État
(APE). Hij verdedigt de belangen van de Staat in strategische ondernemingen in de sectoren
luchtvaart, automobiel, scheepsbouw en defensie en is lid van de raad van bestuur van PSA, Naval
Group, KNDS en Chantiers de l'Atlantique.
Tussen 2010 en 2016 bekleedde hij strategische en operationele functies binnen het La Posteconcern en droeg hij actief bij aan de diversificatie van de activiteiten, met name op het gebied van
de ecologische transitie, door de oprichting en het beheer van de businessunit Nieuwe diensten en
door zitting te nemen in de raad van bestuur van verschillende dochterondernemingen van het
concern.
Van 2006 tot 2010 voerde hij audit- en strategieadviesopdrachten uit als financieel inspecteur bij
het ministerie van Economie, Financiën en Industrie. In 2009 was hij rapporteur van de commissie
"Grand Emprunt", die onder leiding stond van Alain Juppé en Michel Rocard en belast was met het
vaststellen van de prioriteiten van een investeringsplan van 35 miljard euro.
Jack Azoulay is afgestudeerd aan de École nationale d'administration, Sciences Po Paris, ESCP Europe
en Université Paris-Dauphine.
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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 25 tot 100 miljoen euro investeren. Argos heeft 1,4
miljard euro in beheer en 30 jaar ervaring. Het bedrijf heeft vestigingen in Brussel, Frankfurt,
Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.
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