Rising Star 2016: GuardSquare
een mondiale speler in beveiligingssoftware voor mobiele applicaties
In de rand van Deloitte’s 'Technology Fast 50' competitie – die op 16 november 2016
plaatsvond, werden de tien meest beloftevolle bedrijven die minder dan vier jaar actief zijn
genomineerd voor de titel ‘Rising Star 2016’. De jury, voorgezeten door Duco Sickinghe, CEO
van Fortino, beoordeelde de investor pitch van elke onderneming op de flexibiliteit van hun
businessconcept, het wereldwijde marktpotentieel, de kwaliteit van het management en het
disruptief vermogen van de innovatie. De award voor Rising Star ging uiteindelijk naar
GuardSquare uit Leuven, gespecialiseerd in het beveiligen van mobiele applicaties
GuardSquare bestaat als bedrijf sinds 2014, maar het verhaal van Heidi Rakels en Eric Lafortune
begint eigenlijk al in 2001 toen deze laatste ProGuard op de markt zette: een optimalisatietool voor
Java-applicaties die de apps kleiner, sneller en veiliger maakte. Met de intrede van het mobiel
internet werd ProGuard door Google in de Android Software Development Kit gestoken. Dat leidde
uiteindelijk in 2012 tot het product DexGuard dat bescherming bood voor Android applicaties.
Sinds kort is er nu ook iXGuard voor iOS toepassingen.
Het hacken van Apps is minder moeilijk dan de gebruikers doorgaans denken. De schade die dan
berokkend wordt is heel divers maar vooral met grote gevolgen: gestolen logins, licentie-omzeiling,
financieel verlies en flinke deuken in de reputatie.
Bij de klanten van GuardSquare hoort ondermeer een snel groeiend aantal financiële diensten: van
internationale banken over kredietbedrijven tot verzekeringsmaatschappijen.
GuardSquare heeft een positieve cash-flow. Dat is doorgaans niet zo evident voor een start-up. Er
wordt een groei van om en bij de 350% verwacht voor dit jaar en de commerciële structuur wordt
versterkt. Nadien bekijkt het bedrijf dan of er nog bijkomend kapitaal dient aangeboord te worden.
GROEIPLANNEN
Co-CEO Heidi Rakels: “ Op het vlak van app bescherming hebben we voor Android de beste
oplossing op de markt. We hebben ook een oplossing voor iOS die we in de komende maanden op
hetzelfde niveau brengen. We moeten deze oplossingen voortdurend verbeteren, aangezien security
een nooit eindigend kat-en-muis-spel is met hackers.
We voegen stap voor stap nieuwe mobile security bibliotheken toe zoals: white-box cryptography,
device fingerprinting, secure keyboard... die interessant zijn voor sommige klanten.
Zodra 'The internet of Things' meer gestandaardiseerd is, zullen we daar ook een sterke oplossing

voor ontwikkelen en de markt verkennen.”
BLIJ MET ERKENNING
Het bedrijf is duidelijk heel gelukkig met de Rising Star Award 2016. Rakels: “ Een prijs winnen is
nooit een doel op zich voor een bedrijf, maar het bevestigt wel dat we goed bezig zijn. We stellen
het nog meer op prijs omdat de jury uit experten (o.a. Duco Sickinghe, Dries Buytaert...) bestond.
Het is ook heel aangenaam om af en toe de successen te vieren met een glas champagne! Deze prijs
schenkt bekendheid en vertrouwen. Dat is vooral interessant in België waar er nog te vaak
wantrouwen of achterdocht heerst t.o.v. jonge bedrijven. Maar misschien is de belangrijkste
meerwaarde wel dat het ons helpt bij de zoektocht naar zeldzame, gekwalificeerde medewerkers”.

