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Zodiac Milpro, ondersteund door Argos Wityu, neemt Duitse scheepsbouwer 
Yachtwerft Meyer over 
 
Door deze overname kan Zodiac Milpro zijn internationale groei versnellen en zijn 
portefeuille met een nieuw prestigieus merk versterken. 
 
 
Zodiac Milpro, de wereldwijde marktleider in hoogwaardige opblaasbare boten met of zonder vaste 
bodem, heeft de overname bekendgemaakt van Yachtwerft Meyer, een specialist in het ontwerpen 
en produceren van op maat gemaakte boten in het topsegment. Zodiac Milpro wordt sinds 2018 
door Argos Wityu ondersteund en is een investering binnen het Argos VII-fonds. 
 
Yachtwerft Meyer, gevestigd in het Duitse Bremen, staat wereldwijd bekend om de hoge kwaliteit 
van zijn tenders voor megajachten en zijn hoogwaardige boten voor professioneel gebruik. Dankzij 
de unieke knowhow van de botenbouwer op het gebied van lichte en robuuste carbon 
scheepsrompen is Yachtwerft Meyers een van de weinige spelers die aan de eisen van zijn 
buitengewoon veeleisende afnemers kan voldoen. 
 
Zodiac Milpro heeft momenteel te maken met een grote en toenemende vraag naar zeer technische 
boten. Deze strategische fusie creëert een nieuwe groep die gebruik kan maken van een grotere 
productiecapaciteit en complementaire technologie om sneller te kunnen groeien in Duitsland en 
Oost-Europa. 
 
Thomas Ribéreau en Simon Guichard, Partners bij Argos Wityu, zeggen: “We zijn er trots op het 
dynamische team van Zodiac Milpro te mogen ondersteunen. De overname van Yachtwerft Meyer 
is opnieuw een grote stap vooruit om Zodiac Milpro’s positie als wereldwijde marktleider te 
versterken en biedt duidelijke industriële, technische en commerciële synergieën.” 
 
Guillaume Laurin, CEO van Zodiac Milpro, voegt daaraan toe: “Ik ben zeer verheugd over deze 
overeenkomst. Yachtwerft Meyer is een gerenommeerd bedrijf dat zeer technische boten 
ontwikkelt die ongelooflijk goed presteren en van hoge kwaliteit zijn. Met onze hulp kan Yachtwerft 
Meyer zijn werkzaamheden uitbreiden naar de snelgroeiende professionele en defensiesector in 
Duitsland. Door onze expertise te bundelen, kunnen we nieuwe boten ontwerpen die nog beter 
presteren. Deze transactie is weer een nieuwe stap in onze strategie richting technologische 
versterking en internationale expansie.” 
 
Jan Meyer, CEO van Yachtwerft Meyer, besluit: “Als onderdeel van de Zodiac Milpro Group kan 
Yachtwerft Meyer blijven groeien, nog concurrerender zijn en zich optimaal positioneren voor de 
toekomst. Toegang tot de wereldwijde markt, uitbreiding van het productaanbod, gezamenlijke 
ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten, niet alleen voor de jachtsector maar ook voor de 
marine en andere bedrijfstakken, zijn allemaal zaken die bijdragen aan de verdere diversifiëring van 
Yachtwerft Meyer en die de gehele groep nog succesvoller maken. 



 

 

We kijken uit naar een gezamenlijke toekomst met de Zodiac Group als sterke bondgenoot.” 
 
 
--- 
 
Het team van Argos Wityu: Thomas Ribéreau, Simon Guichard en Bilel Oumheta 
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Over Argos Wityu 
https://argos.wityu.fund 
Argos Wityu is een zelfstandig Europees investeringsfonds dat de eigendomsoverdracht en 
strategische transities van bedrijven begeleidt. Het fonds heeft inmiddels meer dan 90 bedrijven 
begeleid en richt zich op het versnellen van de transformatie en groei van middelgrote 
ondernemingen in nauwe samenwerking met 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, meer dan 30 jaar ervaring, en vestigingen in 
Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.  
 
Over Zodiac Milpro 
https://zodiacmilpro.com 
Zodiac Milpro is wereldwijd marktleider op het gebied van hoogwaardige boten en ontwerpt 
innovatieve producten voor iedereen die ‘op het water werkt’. Zodiac Milpro staat aan de basis van 
de belangrijkste concepten die sinds de jaren 1930 geleid hebben tot de ontwikkeling van de 
moderne opblaasbare boot. Als zelfstandige Franse groep, met het hoofdkantoor in Parijs, beschikt 
Zodiac Milpro over meer dan 100 jaar technische ervaring en bepaalt het de standaard voor de 
meest geavanceerde opblaasbare en halfstijve boten. 

 


