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Promoties binnen het investeringsteam van Argos Wityu 

 
Argos Wityu, een onafhankelijk Europees investeringsfonds, heeft Arne Louwagie en Roel van Ark bevorderd tot 
Director, Gabriele Scalco tot Investment Manager, en Aïssatou Dia en Marc Faucon tot Associate. Het 
investeringsteam bestaat in totaal uit 36 leden. 
 
Karel Kroupa, Managing Partner bij Argos Wityu, zegt hierover: “Talent bevorderen zit van oudsher in het DNA 
van onze groep. Alle partners zijn dan ook verheugd over de vijf nieuwe benoemingen van vandaag. Deze 
verandering binnen ons team ondersteunt onze ambitie om een van de meest toonaangevende 
investeringsfondsen in Europa te zijn.” 
 
 

 
 
 
 
Arne Louwagie, Director, trad in 2016 in dienst bij Argos Wityu als lid van het Benelux investeringsteam. 

Arne is afgestudeerd aan de Universiteit van Leuven in België, waar hij een master in handelsingenieur behaalde. 
Daarnaast voltooide hij een master in financieel management aan de Vlerick Business School (ook in België). Hij 



 

 

begon zijn loopbaan in 2014 als overnameadviseur in Amsterdam, waarbij hij zich specialiseerde in fusies en 
overnames binnen de food- en agrisector. 
 
Behalve Schenk ondersteunt Arne momenteel Gantrex en Lineas, waarvan hij ook bestuurslid is. Daarnaast was hij 
betrokken bij de volgende transacties:  

• De overname van Cohedron (2017) en de ontwikkeling van een sterke buy-and-build-strategie; 
• De overname van Schenk (2021); 
• De ondersteuning van portefeuillebedrijven bij acht overnames in het kader van hun buy-and-build-

strategie.  
 
Lees het interview met Arne op onze website. 
 
Roel van Ark, CFA en Director, trad in 2019 in dienst bij Argos Wityu als lid van het Benelux investeringsteam. 
 
Roel is afgestudeerd aan het St. Norbert College (VS) waar hij een BBA in International Business, Finance and 
Economics voltooide. In 2022 behaalde hij de titel van Chartered Financial Analyst (CFA). Roel begon zijn loopbaan 
in het Verenigd Koninkrijk, bij het Londense kantoor van PwC Strategy& waar hij zich bezighield met Corporate 
Strategy en M&A Commercial Due Diligence. Daarna ging hij aan de slag voor een Engelse private-equityfirma 
gericht op het lagere mid-marketsegment, waar hij zich bezighield met operationele herstructureringen in de 
gezondheidszorg en consumentensector (en waar hij diverse interim-functies op directieniveau vervulde). 
 
Momenteel ondersteunt Roel IJssel Technologie als bestuurslid. Daarnaast was hij betrokken bij de volgende 
transacties en activiteiten: 

• De desinvestering van Cohedron na een zeer actieve buy-and-build-strategie met 17 overnames en een 
aanzienlijke herfinanciering; 

• Overnames en het portefeuillebeheer van IJssel Technologie; 
• Specifieke betrokkenheid bij het vergroten van de aanwezigheid van Argos Wityu en de uitbreiding van 

het team in Nederland. 
 

Lees het interview met Roel op onze website. 
 
Gabriele Scalco, Investment Manager, trad in 2019 in dienst bij Argos Wityu als lid van het Italiaanse 
investeringsteam. 

Gabriele behaalde een Bachelor in economie en management en een Master in financiën, beide aan de Bocconi 
universiteit (Italië). Na twee jaar werkzaam te zijn geweest als analist bij Tikehau, een toonaangevende 
internationale vermogensbeheerder, trad Gabriele in 2019 in dienst bij Argos Wityu.  
 
Gabriele ondersteunt momenteel Moro, Sicura en SB Italia, waarvan hij ook de overnames heeft begeleid.  
 
Lees het interview met Gabriele op onze website. 
 
 
Aïssatou Dia, Associate, trad in 2022 in dienst bij Argos Wityu als lid van het Franse investeringsteam.  
Aïssatou is afgestudeerd aan de ESCP-Europe Business School (Parijs en Londen), waar zij een Master in financiën 
behaalde en op uitwisseling ging naar de University of Southern California (USC) in Los Angeles. Na eerst het 
tweejarige Deals Graduate Program bij PwC te hebben gevolgd, trad Aïssatou in dienst bij Argos Wityu. Voor die 



 

 

tijd had ze al verschillende stages gelopen bij Deloitte, L’Oréal en Total. Verder heeft ze de CFA-niveaus 1 en 2 
behaald. 
 
Aïssatou is momenteel betrokken bij het monitoren van de EPC Groep en het onderzoeken van diverse 
transactiemogelijkheden. Daarnaast maakte ze deel uit van het team dat zich bezighield met het opstellen van 
onze klimaatstrategie, waarmee we duurzame Europese marktleiders willen vormen door bedrijven te helpen 
met hun transitie van ‘grijs naar groen’. 
 
Lees het interview met Aïssatou op onze website. 
 
 
Marc Faucon, Associate, trad in 2020 in dienst bij Argos Wityu als lid van het Franse investeringsteam. 
Marc behaalde een Bachelor in economie aan de McGill University (Canada) en een Master in management aan de 
ESSEC Business School (Frankrijk). Voordat hij bij Argos in dienst trad, lanceerde Marc een start-up op het snijvlak 
van gaming en sportsponsoring.  
 
Momenteel ondersteunt Marc Talentia Software en Agôn Electronics (waarvan hij ook bestuurslid is). Daarnaast 
was Marc betrokken bij de overnames van Julhiet Sterwen (2021) en Agôn Electronics (2022). 
 
Lees het interview met Marc op onze website. 
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Directeur Communicatie 
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Over Argos Wityu 
argos.wityu.fund 

Eén bedrijf, twee strategieën. Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equitygroep die de groei van 
middelgrote bedrijven bevordert en daarbij hun managementteams ondersteunt. 
 
De onderneming heeft ruim 1,4 miljard euro onder beheer, meer dan 30 jaar ervaring en meer dan 90 bedrijven 
begeleid. Argos Wityu heeft vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. De groep geeft 
de voorkeur aan meerderheidsbelangen en investeert per transactie 10 tot 100 miljoen euro. Daarbij hanteert de 
groep twee investeringsstrategieën: 

- Het Midmarket Fund helpt bedrijven bij eigendomsoverdrachten en groei versnellingen. 
- Het Climate Action Fund richt zich op het vormen van duurzame Europese marktleiders door bedrijven te 

helpen met hun transitie van ‘grijs naar groen’. 
 

 
 
 


