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REstore wint Deloitte Technology Fast 50 
GuardSquare verkozen tot Rising Star 2016 
 
 
Brussel – 16 november 2016 
REstore is de winnaar geworden van de Deloittes 2016 Technology Fast 50, en voert de lijst met de vijftig 
snelst groeiende technologiebedrijven in België aan. In de voorbije vier jaar heeft het Antwerpse REstore een 
indrukwekkende omzetgroei van 2.294 procent gerealiseerd. De Rising Star-award werd gewonnen door 
GuardSquare. Nieuw dit jaar is het Business Forum dat in de namiddag werd gehouden in The Egg in Brussel. 
Tijdens een druk bijgewoonde namiddag met keynote speakers en interactieve break-out sessies wisselden 
oprichters, CxOs, investeerders en incubators ideeën met elkaar uit. De dag werd in stijl afgesloten met een 
galadiner en award-plechtigheid waarop de winnaars werden gehuldigd.  
 
REstore winnaar Deloitte Technology Fast 50 en categorie Clean Technology 

 
De Deloitte Technology Fast 50 werd dit jaar gewonnen door REstore. Het Antwerpse bedrijf liet een 
omzetgroei van 2.294 procent noteren over de laatste vier jaar, en is daarmee het snelst groeiende 
technologiebedrijf in België. REstore is een innovatief energietechnologiebedrijf en een referentie in de snel 
evoluerende energiemarkt. Bij overbelasting van het stroomnet, schakelt het tegen betaling 
stroomverslindende machines uit bij particulieren en in de industrie. Het bedrijf biedt slimme Demand 
Response-programma's aan verbruikers, en cloud-based software aan energiebedrijven. Naast de Fast 50 
award, sleept REstore ook de prijs van de sector ‘Clean Technology’ in de wacht. 

Jan-Willem Rombouts, co-CEO van REstore: “Met een omzet die jaarlijks meer dan verdubbelt, zijn we zelfs 
naar Silicon Valley-maatstaven een van de sterkere groeiers. Begin 2016 hebben we nieuwe kantoren 
geopend in Parijs en Düsseldorf. De volgende logische stap is om groeimogelijkheden in de Verenigde Staten 
te onderzoeken. Deze week openen we een satellietkantoor in San Francisco.” 

Het Brusselse Collibra NV en Sync Solutions uit Gent eindigden op de tweede en derde plaats met een 
respectievelijke groei van 1.610 en 1.538 procent. GeoSea NV uit Antwerpen kwam voor het tweede jaar op 
rij als winnaar uit de bus in de categorie ‘Most Sustainable Growth’. 

Nikolaas Tahon, Managing Partner Accountancy: “De inschrijvingen voor de Deloitte Technology Fast 50 
namen dit jaar met meer dan de helft toe, en ook alumni zien we steeds vaker terugkomen. Een 
bemoedigend signaal dat bewijst dat het ondernemerschap in de technologiesector in ons land duurzaam 
wordt en een groeiende as van onze economische groei vormt.” 

 

  

 



 

 

 

Twee extra industriële sectoren bekroond 

Tijdens de uitreiking van de Deloitte Technology Fast 50 Awards, worden traditioneel ook de sterkst 
groeiende bedrijven uit zes verschillende technologische sectoren bekroond.  

REstore, de winnaar van de Fast 50 Awards, werd ook gekroond tot winnaar in de sector ‘Clean Technology’. 
Collibra, een bedrijf dat een databeheerplatform maakte om bedrijfsinformatie op een transparante, 
begrijpelijke, bruikbare en betrouwbare manier te kunnen gebruiken en beheren, sleepte op zijn beurt de 
award voor de sector ‘Software’ in de wacht. Sync Solutions uit Gent, dat gepersonaliseerde 
mobiliteitsoplossingen ontwikkelt, integreert en implementeert, bleek het snelst groeiende bedrijf in de 
sector ‘Communications’. Een tweede Gents bedrijf dat net naast het podium viel van de Fast 50, Comizzo 
een mobiele content provider, mocht naar huis met de award voor de ‘Media’ sector. Het Gentse ProDigest, 
dat een in vitro technologie platform ontwikkelde om dynamische simulatie modellen te maken van het 
maagdarmkanaal, werd de winnaar van de ‘Life Sciences’ award. Tot slot mocht Caeleste uit Diegem, een 
aanbieder van op maat gemaakte, hoogwaardige beeldsensoren, zich het sterkst groeiend bedrijf uit de 
‘Hardware’ sector noemen. 

 

GuardSquare is de Rising Star 

De tien meest beloftevolle bedrijven die minder dan vier jaar actief zijn, werden genomineerd voor de titel 
“Rising Star 2016”. Een onafhankelijke jury, dit jaar opnieuw voorgezeten door Duco Sickinghe, CEO van 
Fortino, beoordeelde de investor pitch van elk bedrijf op basis van de schaalbaarheid van hun business 
concept, het globaal marketpotentieel, de kwaliteit van het management en het disruptief vermogen van de 
innovatie. De algemene winnaar is GuardSquare, een bedrijf gespecialiseerd in het beveiligen van mobiele 
applicaties. 

Heidi Rakels, CEO van GuardSquare reageert: “We zijn verheugd met deze prijs, vooral als je ziet welke 
sterke bedrijven er mee in deze wedstrijd zaten. We slagen erin om een hoog kwalitatief product te maken in 
een heel complex domein. Hierdoor trekken we de grootste bedrijven over heel de wereld aan en zijn we als 
jong bedrijf al winstgevend.”  

Als winnaar van de Rising Star-award zal GuardSquare kunnen deelnemen aan het Deloitte Innovation 
Centre Booster Programme. In het kader van dat Booster Programme krijgt GuardSquare een Deloitte 
mentor toegewezen en zal het bedrijf worden begeleid bij tal van aspecten die vitaal zijn voor zijn doorbraak 
en groei.  

Business Forum 

Nieuw dit jaar was het Business Forum dat voorafgaand aan de award-ceremonie werd gehouden in The Egg 
in Brussel. Tijdens een inspirerende namiddag met key notes en break-out sessies, wisselden start-ups, 
snelgroeiende en innovatieve tech bedrijven, incubators en accelerators, venture capitalists en trendwatchers 
ideeën met elkaar uit en kregen alle Fast 50 en Rising Star finalisten de kans hun bedrijf voor te stellen. 
Dries Buytaert, oprichter van Drupal, mede-oprichter van Acquia en winnaar van de Deloitte Technology Fast 
50 in 2014, deelde zijn ervaringen van de start-up scene met de aanwezigen. Vlerick professoren Veroniek 
Collewaert en Xavier Baeten lichtten op hun beurt de resultaten van een studie over ondernemerschap toe.  

Nikolaas Tahon, Managing Partner Accountancy: “We willen alle deelnemers de kans geven business relaties 
uit te bouwen, best practices te delen en kennis te maken met actuele thema’s in management, risicobeheer, 
financiering en compliance.Door expertise te bundelen en samen te brengen op het Business Forum creëren 
we een uniek eco-systeem waarin technologie bedrijven, Fast 50 partners en vertegenwoordigers uit de 
innovatie, technologie -en investeringswereld unieke groeikansen delen en voorbereiden. Met succes, zo 
blijkt uit de bijna 300 inschrijvingen en aanwezigen.” 



 

 

De Deloitte Technology Fast 50 is een competitie die wordt georganiseerd in samenwerking met onze 
partners Fortino, ING, Euronext, De Standaard en NetSuite. 

Meer informatie vindt u op www.fast50.be  
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Deloitte is met meer dan 3.200 medewerkers en 10 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 
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