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Elysia wint zesde editie Deloitte’s Technology Fast 50  
Brussels fintech bedrijf Keyrock verkozen tot Rising Star 

 

 

Brussel – 14 november 2019 

 

Elysia staat aan de top van Deloitte’s 2019 Technology Fast 50 de rangschikking van de 50 snelst 

groeiende technologiebedrijven in België. In de voorbije vier jaar realiseerde het in Angleur 

gevestigde Elysia een indrukwekkende omzetgroei van 2857,57%. Keyrock werd dit jaar 

benoemd tot Rising Star. De winnaars van de Fast 50 – en de Rising Star-award waren eregasten 

op de uitreiking van de awards en het galadiner dat plaatsvond na het Fast 50 Business Forum, 

het networking event rond innovatie en technologie voor de Belgische disruptor community. Klik 

hier voor de volledige Fast 50 lijst. 

 

Elysia wint naast Deloitte’s Technology Fast 50 ook in de categorie Healthcare en Life sciences  

Met een omzetgroei van 2857,57% in de voorbije vier jaar eindigde Elysia niet alleen op de eerste plaats in 

de Fast 50 ranking, maar werd het ook bekroond als snelste groeier in de categorie Healthcare en Life 

sciences. Elsyia ontwikkelt instrumenten die worden gebruikt bij radioactiviteit meting en kwaliteitscontrole. 

Ze werken nauw samen met leveranciers van radiofarmaceutica en cyclotron om nieuwe producten te 

ontwikkelen en bestaande oplossingen te verbeteren. 

 

Francois Moonen, CEO van Elysia: ‘We zijn zeer vereerd om dit jaar als het snelst groeiende bedrijf te 

worden erkend. Onze groei is gerealiseerd dankzij onze internationale mindset, de steun van onze 

aandeelhouders bij de aankoop van een Duitse concurrent en onze strategie om oplossingen te bedenken en 

niet alleen apparatuur. Radiofarmaca zijn essentiële producten om artsen te helpen bij de diagnose en 

behandeling van kanker. Deel uitmaken van deze waardeketen maakt ons erg trots.’ 

Na een Waals bedrijf op de eerste plaats, ging ook de tweede plaats naar het in Waver gevestigde Sortlist 

met een omzetgroei van respectievelijk 2289,23%. Het in Gent gevestigde Silverfin eindigen op de derde 

plaats met een omzetgroei van 2132,07%. Het Gentse Showpad won de award voor de ‘Most Sustainable 

Growth’. Deze winnaar selecteert Deloitte op basis van een continue groei in de huidige en vorige Technology 

Fast 50 ranking. 
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Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Private en Programme Lead voor Deloitte's 

Technology Fast 50: “Deloitte’s Technology Fast 50 toont aan dat forse groeicijfers nog steeds mogelijk 

zijn. De finalisten geven elk jaar blijk van fantastische troeven, een consistente strategie-implementatie, een 

internationale business aanpak en kwaliteit. Belgische ondernemers zijn voorlopers in innovatie en spelen 

een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van ons land. We zijn er trots op dat we hen van dichtbij 

kunnen volgen, hun successen kunnen vieren en hun toekomstige groei kunnen bevorderen.” 

Bijkomende awardcategorieën 

Deloitte’s Technology Fast 50 bekroont ook de snelst groeiende bedrijven in zeven verschillende sectoren.  

Naast Healthcare en Life sciences, waarvoor Elysia als winnaar uit de bus kwam, waren er awards voor de 

snelste groeier in de sectoren Communications, Environmental Technology, Fintech, Hardware, Software 

Healthcare and Life sciences en Media and Entertainment. 

Cogengreen, een bedrijf gevestigd in Gembloux dat een systeem creëerde dat tegelijkertijd warmte en 

elektriciteit kan produceren, won de award voor snelste groeier in de categorie Environmental Technology. 

Het in Leuven gevestigde Codabox, dat marktleider is voor CODA-bestanden, prijkte bovenaan bij de 

categorie Fintech. THEO Technologies, dat video-ervaringen op om het even welk platform of apparaat 

vergemakkelijkt, trok huiswaarts met de bekroning in de sector Media & Entertainment. Sortlist, een bedrijf 

dat zich richt op een matchmakingplatform dat bedrijven koppelt aan het ideale (digitale) marketing- of 

communicatiebureau, bleek het snelst groeiende bedrijf in de sector Software, terwijl de award voor 

Communications ging naar Level 27, een bedrijf in Bilzen dat bedrijven ondersteunt om betere applicaties en 

websites te bouwen. De award voor snelste groeier in de categorie Hardware was voor het Leuvense 

Octinion, een R&D-bedrijf gespecialiseerd in mechatronische productontwikkeling toegepast op biologisch 

materiaal.  

Brussels fintech bedrijf Keyrock is de Rising Star 

De Rising Star 2019 werd geselecteerd uit de tien meest beloftevolle bedrijven die minder dan vier jaar actief 

zijn. Een onafhankelijke jury, voorgezeten door Duco Sickinghe, CEO van Fortino, beoordeelde de investor 

pitch van elk bedrijf op basis van de schaalbaarheid van hun businessconcept, het globaal marktpotentieel, 

de kwaliteit van het management en het disruptief vermogen van de innovatie. De Rising Star-winnaar is 

Keyrock, een bedrijf dat software ontwikkelt die het mogelijk maakt om eenvoudig liquiditeit te bieden aan 

alle financiële markten, met behulp van zelfaanpassende liquiditeitsalgoritmen en een intuïtieve 

gebruikersinterface. 

Kevin de Patoul, CEO Keyrock: “Dit is een geweldige erkenning van al het werk dat we de afgelopen twee 

jaar hebben neergezet met een team van bijna 20 mensen om onze visie op de kapitaalmarkt uit te bouwen. 

We zien de technologische ontwikkelingen en disrupties die spelen in ons marktsegment met optimisme 

tegemoet. We kijken uit naar de toekomst!” 

Magic Instruments, een bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp van halfgeleiderchips en slimme sensoren op 

basis van machine learning werd uitgeroepen tot Most Disruptive Innovator. Deze award wordt toegekend 

aan de Rising Star-genomineerde die het meest revolutionaire concept of product heeft ontwikkeld in een 

specifiek technologiesegment. 

Nikolaas Tahon: “De kwaliteit van de start- en scale-ups die we dit jaar met plezier hebben mogen 

ontmoeten, is de beste sinds de lancering van Deloitte's Technology Fast 50 vijf jaar geleden in België. De 

vindingrijkheid en toewijding van alle organisaties maakte het erg moeilijk om slechts 10 bedrijven te 

selecteren om door te gaan naar de laatste ronde van de Rising Star-competitie. We verwachten dat de 

meeste, zo niet alle, bedrijven in de nabije toekomst succes zullen boeken.” 

 

Business Forum  

Voor het vierde jaar op rij werd het Fast 50 Business Forum georganiseerd voorafgaand aan de  

awardsceremonie die plaatsvond in het Deloitte Gateway-gebouw in Zaventem. Tijdens het Business Forum 



 

 

kregen de finalisten van de Fast 50 en Rising Star de kans om hun producten of diensten voor te stellen op 

het networking event. Tijdens deze zesde editie organiseerde Deloitte ook voor de tweede keer een 

matchmakingsessie. Dit vond plaats tijdens het business forum dat jaarlijks aan de Awards Ceremony 

gekoppeld wordt. Deloitte brengt op die manier groeibedrijven met de CEO’s van corporates en 

familiebedrijven samen om zo deuren te openen die normaal gezien slechts heel moeizaam opengaan. Met 

deze ‘matchmaking’ wil Deloitte dus kruisbestuivingen stimuleren en de technologische innovatie hier in 

België nog sterker aanmoedigen. 

 

Naast thematische breakoutsessies kwamen in de namiddag keynote sprekers aan de beurt onder wie 

Tammy Erickson, adjunct Professor aan de London Business School, die het had over ‘The future of Work’ en 

Veroniek Collewaert, professor aan de Vlerick Business School, die het Rising Star Monitor 2019-rapport, ‘A 

Special Focus on Venture Governance’, voorstelde. Dit rapport biedt een dynamisch overzicht betreft scale-

up praktijken. Het event werd bijgewoond door start-ups, snel groeiende en innovatieve 

technologiebedrijven, incubators en accelerators, durfkapitalisten, trend watchers en grote ondernemingen. 

“De awards en de erkenning van de successen van de Fast 50 deelnemers zijn belangrijk, maar Deloitte’s 

Technology Fast 50 is meer dan een wedstrijd,” zegt Nikolaas Tahon. “We willen een community opbouwen 

en al haar leden de kans geven om hun netwerk te ontwikkelen, best practices te delen en hun kennis van 

bedrijfskritische thema’s te verdiepen. Sinds de lancering in 2014, is het Fast 50 Business Forum een 

belangrijk onderdeel van het programma gebleken. Dit jaar hebben meer dan 200 technologiebedrijven, Fast 

50-partners en vertegenwoordigers uit de wereld van innovatie, technologie en investeringen het event 

bijgewoond om ervaringen te delen en zich voor te bereiden op groeiopportuniteiten.”  

De 2019 editie van de Belgische Deloitte Technology Fast 50-wedstrijd werd georganiseerd in samenwerking 

met Oracle/Netsuite, Fortino Capital en Vlerick Business School. Voor meer informatie kunt u terecht op 

www.fast50.be  

 

### 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.400 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 

van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk 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 2019 werd een 

omzet gerealiseerd van 565 miljoen euro. 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited 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 meer dan 312.000 professionals in alle werelddelen. Voor 

het boekjaar 2019 bedroeg de omzet meer dan 46.2 miljard US-dollar. 

 

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK 

(“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel 

“Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor 

een meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 
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