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Promoties binnen het investeringsteam van Argos Wityu 

 
Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, heeft François Becque en Mario Giannattasio 
bevorderd tot Director. Het investeringsteam bestaat in totaal uit 32 leden. 
 
Karel Kroupa, Managing Partner bij Argos Wityu, zegt hierover: “We zijn verheugd over de promotie van François 
en Mario, twee zeer getalenteerde medewerkers binnen ons investeringsteam.” 
 

 

François Becque (31) kwam in 2017 in dienst bij Argos Wityu als lid van het Parijse 
investeringsteam. 
Bekijk het profiel van François 
 
Hij is afgestudeerd aan de HEC Paris en behaalde daarnaast een Master in 
vennootschaps- en belastingrecht aan de Sorbonne. Na eerst ervaring te hebben 
opgedaan in investment banking en bij advocatenbureaus, begon hij zijn carrière in 
2014 als strategieconsultant bij Estin & Co.  
 
François ondersteunt momenteel Henri Selmer Paris, Emosia (voorheen Maison 
Berger), EPC en Agôn Electronics (het vroegere FEDD), waarvan hij bestuurslid is. 
Daarnaast was hij betrokken bij de volgende transacties: 
• De overnames van Henri Selmer Paris (2018), EPC (2020) en Agôn Electronics 

(2021) 
• De desinvestering van Efeso (2018) 
• De ondersteuning van Emosia bij hun overname van Devineau (2019) en My Jolie 

Candle (2022) 
  

 

Mario Giannattasio (33) trad in 2018 in dienst bij Argos Wityu als lid van het Parijse 
investeringsteam. 
Bekijk het profiel van Mario 
 
Hij studeerde af aan de Politecnico di Milano (cum laude) en aan de École Centrale 
Paris, met een specialisatie in economie en financiën. Mario begon zijn carrière bij 
EY, waar hij een traineeship volgde op de afdeling Transaction Advisory.  
 
Daarnaast was Mario twee jaar werkzaam in New York, van 2016 tot 2018, waar hij 
zowel private-equitybedrijven als grote ondernemingen ondersteunde bij hun 
transacties binnen uiteenlopende sectoren. 
 



 

 

Mario ondersteunt momenteel Julhiet Sterwen, Juratoys en Talentia Software, 
waarvan hij bestuurslid is, en was betrokken bij de overnames van Lilliputiens (2020) 
en Julhiet Sterwen (2021).  
 

  
 
Contactpersoon 
Coralie Cornet - Directeur Communicatie - ccc@argos.fund - +33 6 14 38 33 37 

 

 
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 10 tot 100 miljoen euro investeren. Argos 
Wityu heeft ruim 1,4 miljard euro in beheer, 30 jaar ervaring, en vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, 
Luxemburg, Milaan en Parijs. 

 
 
 


