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Deloitte kondigt de genomineerden van de 2014 Technology Fast50-wedstrijd aan
De eerste Deloitte Technology Fast50-wedstrijd die zich uitsluitend toespitst op Belgische technologiebedrijven
Brussel, 23 september 2014 – Deloitte onthulde vandaag de namen van de vijftig technologiebedrijven die
werden genomineerd voor de allereerste Belgische editie van de Deloitte Technology Fast50-competitie. De
Fast50-prijs gaat naar het snelst groeiende technologiebedrijf van het land. Hierbij baseert men zich op
het groeipercentage van de omzet gedurende de voorbije vijf jaar. De winnaar wordt bekend gemaakt
tijdens de prijsuitreiking op 22 oktober 2014 in Brussel. De 2014 Deloitte Technology Fast50-competitie
wordt georganiseerd in samenwerking met ING, Euronext en Fortino.
Privé- of overheidsbedrijven met een hoofdzetel in België die in het technologische domein een product of dienst
ontwikkelen en de voorbije vijf jaar een mooie omzetgroei doormaakten, kregen de mogelijkheid om zich tussen
15 mei en 31 augustus in te schrijven en kans te maken op een nominatie als een van de 50 snelst groeiende
technologiebedrijven van het land. Via deze link kan u de volledige lijst met genomineerden bekijken.
“De Deloitte Technology Fast50-competitie maakt het voor bedrijven – en de winnaar in het bijzonder –
mogelijk om meer geloofwaardigheid op te bouwen bij niet alleen klanten, prospecten en leveranciers, maar ook
bij investeerders, zakenpartners, werknemers en collega's”, vertelt Vincent Fosty, Partner en TMT Industry
Leader. “De Fast50-competitie is ook een mooie gelegenheid om relaties onderling met elkaar alsook met
durfkapitaal organisaties en grotere internationale bedrijven uit te bouwen en zo internationale kansen te
creëren, maar ook om het werkgeversimago van het bedrijf te verbeteren en op die manier talent aan te trekken
en te behouden.”
Gezien hun belangrijke rol in het bewerkstelligen van toekomstige groei verdienen opkomende bedrijven een
bijzondere erkenning en ondersteuning. En dat is precies wat de Deloitte Technology Fast50-competitie hen wil
geven!

Meer prijscategorieën
Voor deze eerste editie van de Technology Fast50-competitie werd het aantal prijscategorieën uitgebreid. Naast
de algemene categorieën Fast50 en Rising Star zijn er nu ook prijzen voor Most Sustainable Growth (gekozen uit
de 2014 Fast50-deelnemers en Fast50 Alumni), Most Disruptive Innovator (gekozen uit de Rising Stardeelnemers) en één winnaar uit elk van deze categorieën:
1. IT & Digitale Oplossingen

2. Groene Technologie & Energie

3. Biotechnologie & Medische Technologie

4. Internet, Media & Telecom

De genomineerden voor Rising Star en Disruptive Innovator
De Rising Star-categorie richt de schijnwerper op bedrijven die minder dan vijf jaar actief zijn in de
technologische sector. De winnaar wordt geselecteerd op basis van de korte presentatie die elk bedrijf vlak voor
de Fast50-prijsuitreiking voor een onafhankelijke jury houdt. Dit jaar wordt de jury voorgezeten door Duco
Sickinghe, CEO van Fortino en voormalig CEO van Telenet, met aan zijn zijde gerenommeerde leden uit de
zakenwereld.

Jury Deloitte Rising Star 2014
Duco Sickinghe

CEO Fortino

Anne-Pascale Bijnens

Executive Director Techtransfer

Jacques Vandermeiren

CEO Elia

Luc Demey

CEO Cmosis

Jurgen Ingels

CEO Clear2Pay

Rik Vandenberghe

CEO ING Belgium

Christian Reinaudo

CEO Agfa-Gevaert

Amid Faljaoui

Director French Media Roularta Media Group

De winnaar van de prijs voor Most Disruptive Innovator wordt geselecteerd uit de Rising Star-genomineerden. De
prijs gaat naar het bedrijf dat een revolutie binnen een specifiek technologisch segment teweegbrengt.
De genomineerden uit de categorie Rising Star worden bij de pers bekendgemaakt op 26 september 2014.
Wereldwijde erkenning
De Belgische winnaars (Fast50 en Rising Star) komen automatisch in aanmerking voor de Deloitte Technology
Fast500 EMEA-wedstrijd. Aan deze wedstrijd nemen 25 landen deel waarbij er een lijst opgesteld wordt van de
500 snelst groeiende technologiebedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Nikolaas Tahon, Managing Partner Accountancy: “We zijn verheugd over deze eerste, onafhankelijke Fast50wedstrijd voor technologiebedrijven met een hoofdzetel in België. Deloitte breekt al heel lang een lans voor
vernieuwing, en dat zowel binnen het bedrijf als daarbuiten. Het doet ons plezier om de prestaties van alle
Belgische genomineerden in de kijker te kunnen zetten. Het groot aantal kwalitatieve deelnames benadrukt eens
te meer de kracht van deze technologische bedrijven ten aanzien van de Belgische economie”.
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