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Deloitte maakt nominaties Technology Fast50 en
Rising Star bekend
Diegem, 5 september 2013 — Vandaag maakt Deloitte de vijftig bedrijven bekend die genomineerd
zijn voor de 14e editie van de Deloitte Technology Fast50. De vijftig bedrijven zijn genomineerd op
basis van hun omzetgroei en maken tijdens de Award uitreiking op 10 oktober in het Klokgebouw
in Eindhoven kans de eerste plaats in de ranking te bemachtigen. De tien kandidaten voor de Rising
Star Awards zijn ook bekend. Middels een elevator pitch wordt door hen op 10 oktober gestreden
om de titel Rising Star 2013.
De Deloitte Technology Fast50 is een verkiezing van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van
de Benelux. De deelnemende bedrijven komen zowel uit de publieke als private sector,
vertegenwoordigen een of meerdere technologiesegmenten en bestaan langer dan vijf jaar. Een groot
gedeelte van hun omzet komt voort uit een eigen ontwikkelde technologie of een zelf ontwikkelde
toepassing van een bestaande technologie. Het is logisch dat deze ondernemingen in belangrijke mate
aandacht en tijd besteden aan R&D. Voorgaande jaren scoorden vooral de internetbedrijven goed en
lieten zij een hoge omzetgroei zien. Van de vijftig genomineerden is ook dit jaar een groot aantal
bedrijven actief in de internetwereld.
De vijftig genomineerden zijn te vinden op www.fast50.be. Op 10 oktober maakt Jort Kelder de winnaar
van de Technology Fast50 2013 bekend.
Onderzoek en ontwikkeling
Luc Van Coppenolle, partner bij Deloitte en Industry Leader Technology Media & Telecommunications:
“Ook dit jaar zien we weer veel bedrijven die voor het eerst genomineerd zijn voor de Fast50 lijst. Wat
ons betreft is dit een heel positieve ontwikkeling en het laat zien dat er nog volop beweging is in de
technologiesector in Nederland en België. Ieder jaar zien we veel internetbedrijven terug in de lijst van
genomineerden. Zij blijven dominant aanwezig. Daarnaast zijn ook software- en telecombedrijven goed
vertegenwoordigd en vinden we een aantal hightechbedrijven terug in de lijst. De genomineerde bedrijven
voor de Rising Star titel zijn ook dit jaar weer veelbelovende ondernemingen die we ongetwijfeld nog een
keer terug gaan vinden in de Fast50 lijst.”
Rising Star
Voor bedrijven jonger dan vijf jaar bestaat de Rising Star categorie. De jonge veelbelovende bedrijven
worden door een onafhankelijke jury onder leiding van Alexander Ribbink van Prime Ventures
beoordeeld op omzetpotentie, schaalbaarheid en innovatiekracht. Op het Rising Star Event dat
voorafgaand aan de Fast50 Award Ceremony plaatsvindt, kiest de jury na het beoordelen van de pitches
de Rising Star van 2013 en de Most Disruptive Innovator. De Rising Star genomineerden zijn eveneens te
vinden op www.fast50.be.

Over Deloitte Technology Fast50

Deloitte organiseert samen met haar sponsorpartners AgentschapNL, AKD, ABN AMRO, L&DJ, NYSE
EURONEXT en Prime Ventures de Technology Fast50. De Deloitte Technology Fast50 is een verkiezing van de
vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van de Benelux. Het programma is in het leven geroepen om de
uitzonderlijke prestaties van deze bedrijven te erkennen. De Fast50 is een erkenning voor de topondernemers van de
toekomst, die snel denken en een leidende rol innemen in hun vakgebied. De Rising Star is een speciale prijs die
bestemd is voor opkomende innovatieve bedrijven die tussen de een en vijf jaar bestaan. Kijk voor meer informatie
op www.fast50.be.
Over Deloitte
Deloitte is met meer dan 2.600 medewerkers en 11 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied van
audit, accounting, belastingadvies, consulting en financial advisory services. Onze dienstverlening richt zich zowel
naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar kmo’s, de publieke sector en non-profit
organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en een member firm van Deloitte
Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2012 werd een omzet gerealiseerd van 334 miljoen euro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste
kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een
wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van ongeveer 200.000
professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2012 bedroeg de omzet meer dan 31.3 miljard US dollar.
Deloitte verwijst naar een of meerdere bedrijven binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar memberfirms, die elk een juridisch aparte en zelfstandige
eenheid zijn. Bezoek www.deloitte.com een meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van
Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar memberfirms.
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