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X-RIS wint Deloitte Technology Fast 50
Domobios verkozen tot Rising Star 2015
Brussel, 19 november, 2015 – Het in Ans gevestigde bedrijf X-RIS is de winnaar geworden van
Deloittes 2015 Technology Fast 50, die een rangorde opmaakt van de vijftig snelst groeiende
technologiebedrijven in België. In de voorbije vier jaar heeft X-RIS een indrukwekkende
omzetgroei van 701 procent gerealiseerd. De Rising Star-award werd gewonnen door Domobios.
Deloittes 2015 Technology Fast 50-competitie werd georganiseerd in samenwerking met ING,
Euronext, Fortino en De Standaard.

Het Deloitte Rising Star Event en de award-plechtigheid van de Technology Fast 50 hebben gisteravond
plaatsgevonden. De uiteindelijke rangorde werd aan de vijftig genomineerde technologiebedrijven
gepresenteerd tijdens een galadiner in Brussel. X-RIS bleek de winnaar en het snelst groeiende
technologiebedrijf in België met een omzetgroei van 701 procent. X-RIS is gespecialiseerd in originele
en vernieuwende producten op het gebied van digitale röntgenfotografie voor niet-destructief onderzoek
en beveiliging.
Nicolas Poelst, mede-oprichter en commercieel verantwoordelijke van X-RIS: “Het is dankzij het hele
X-RIS team dat we systemen op basis van röntgenstraling hebben kunnen ontwikkelen voor zowel de
ruimtevaart als vliegtuigen en boten. We helpen mee de veiligheid van de mensen te verbeteren. De
Fast 50-competitie vestigt onze aandacht op groei, en net die groei laat ons toe om te blijven innoveren
en marktleider te worden.”
Top drie
iText Group, een bedrijf dat op de eerste plaats stond in de Fast 50 in 2014 en dat een technische
component produceert die wordt gebruikt door tal van andere IT-bedrijven om hun producten en
projecten met pdf-functionaliteit te verbeteren, en Cmosis, een bedrijf dat de tweede plaats bekleedde
in de Fast 50 van 2014 en een leverancier is van geavanceerde, algemeen verkrijgbare, volledig op maat
gemaakte CMOS-beeldsensors, waren tweede en derde, met respectievelijke groeipercentages van 653
procent en 615 procent.
Nikolaas Tahon, Managing Partner Accountancy: “Het is spannend en bemoedigend om het aantal
inschrijvingen voor Deloittes Technology Fast 50 elk jaar te zien toenemen. Jonge, vernieuwende
bedrijven in België blijven hoge groeicijfers voorleggen en bewijzen dat de ondernemingsgeest in de
technologiesector meer dan ooit aanwezig is.”

De Most Sustainable Growth-award ging naar GeoSea, DEME’s specialist in complexe
offshoreprojecten voor maritieme engineering.
Winnaars in industriële sectoren
De snelst groeiende bedrijven in vier selecte sectoren werden eveneens bekroond tijdens de uitreiking
van Deloittes Technology Fast 50 Awards.
X-RIS, de winnaar van de Fast 50 Award, werd ook gekroond tot winnaar in de categorie van de sector
van IT & Digital Solutions. Voor het tweede jaar op een rij sleepte Basalte de award voor de sector van
Clean Tech & Energy in de wacht. KitoZyme bleek het snelst te groeien in de sector van Biotech,
Nanotech & Medtech, en Destiny mocht naar huis met de award voor de sector van Internet, Media &
Telecom. Basalte, een bedrijf dat unieke gebruikerservaringen voor het Smart Home creëert, haalde een
groeipercentage van 201 procent, en KitoZyme, een fabrikant van biopolymeren en een full-service
leverancier van medische apparatuur, kreeg zijn award voor een omzetgroei van 354 procent. Destiny,
leverancier van B2B-telecomdiensten, registreerde een omzetgroei van 288 procent.
Vincent Fosty, partner bij Deloitte en TMT Industry Leader, verklaarde: “We zijn verheugd dat we tal
van nieuwe bedrijven terugvinden in de Fast 50 en dat sommige van de winnaars van vorig jaar een
aanzienlijke omzetgroei blijven realiseren. In de wetenschap dat de economische omstandigheden
moeilijk blijven, is dit een bemoedigend signaal voor het ondernemerschap in België.”
Domobios is de Rising Star
Tien ondernemingen die minder dan vijf jaar in bedrijf zijn, werden genomineerd voor de titel van
“Rising Star 2015”. Een onafhankelijke jury, voorgezeten door Duco Sickinghe, CEO van Fortino,
beoordeelde de elevator pitch van elk bedrijf volgens criteria zoals vernieuwend vermogen en
omzetpotentieel. De algemene winnaar was Domobios, een bedrijf gespecialiseerd in de bestrijding van
allergieën.
Pierre Buffet, mede-oprichter en directeur van Domobios verklaart: “De Rising Star-award is een
mooie erkenning voor onze hele ploeg en voor ons eerste product, Acar’Up, dat het leven van mensen
met een huisstofmijtallergie verandert. Het zal ons helpen om toekomstige uitdagingen te overwinnen,
waaronder internationalisering en het op de markt brengen van nieuwe producten.”
Als winnaar van de Rising Star-award zal Domobios worden uitgenodigd om deel te nemen aan het
Deloitte Innovation Centre Booster Programme. In het kader van dat Booster Programme krijgt
Domobios een mentor toegewezen en zal het bedrijf worden begeleid bij tal van aspecten die vitaal zijn
voor zijn business (accounting, sales, financiering, enz.). OncoDNA werd uitgeroepen tot Most
Disruptive Innovator.
Wereldwijde erkenning
De Belgische winnaars (Fast 50 en Rising Star) doen automatisch mee aan de Deloitte Technology Fast
500 EMEA-competitie. Deze competitie telt 21 deelnemende landen en wil een rangorde opstellen van
de 500 snelst groeiende technologiebedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De Fast 500ranglijst zal op 2 december 2015 worden bekendgemaakt in Londen.
Meer informatie vindt u op www.fast50.be
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