Deloitte
Berkenlaan 8B
1831 Diegem
Belgium
Tel. + 32 2 600 60 00
Fax + 32 2 600 60 01
www.deloitte.be

News Release
Contact: Gaëlle Vilatte
Press & Communications
Tel. + 32 2 600 61 64
Email: gvilatte@deloitte.com

Nominaties Rising Star 2010 bekend
Meest succesvolle starters in de schijnwerpers bij Deloitte Technology Fast50
2 Belgische bedrijven in de running
Brussel, 23 september 2010 – Vandaag maakte Deloitte de 12 genomineerden bekend die tijdens de
Deloitte Technology Fast50 Event op 7 oktober zullen gaan strijden om de titel ‘Rising Star van
2010’. De Rising Star verkiezing is een onderdeel van de Technology Fast50 en is speciaal in het
leven geroepen voor bedrijven jonger dan vijf jaar. De bedrijven worden beoordeeld op hun
businessplan en de manier waarop de CEO in staat is de unieke propositie helder en begrijpelijk
over te brengen.
Vorig jaar debuteerden 3 Belgische bedrijven bij de Rising Star genomineerden (Eclipse
International (Antwerpen), EconCore (Leuven) en Visys (Hasselt)) en vandaag zijn 2 van de 12
genomineerde bedrijven in België gevestigd. Het gaat om BLUETALK NV uit Brussel en Movetis
uit Turnhout. Eerder deze maand werden de genomineerden voor de Deloitte Technology Fast50
reeds bekendgemaakt, in die lijst konden we vijf Belgische bedrijven terugvinden: CORETEC
Engineering (Angleur), Galapagos NV (Mechelen), iVox (Leuven), Nascom (Genk) en Voxbone
(Brussel).
Bedrijven die als Rising Star genomineerd willen worden moeten heel wat in hun mars hebben. Het gaat
om post incubators (bedrijven jonger dan vijf jaar, ouder dan 1 jaar) die de potentie hebben uit te groeien
tot een onderscheidend snelgroeiend bedrijf. Hiermee kwalificeren ze zich uiteindelijk als een potentieel
Technology Fast50 bedrijf.
De voor dit jaar genomineerden hebben allen een onderscheidend vermogen op het gebied van diensten,
technologie en management en een veelbelovende groei- en ontwikkelpotentie. De genomineerden,
geselecteerd door een onafhankelijke jury, zijn;
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Een professionele jury neemt de taak op zich om het bedrijf te selecteren dat de beste groeiperspectieven
heeft. De voorzitter van de jury, Vincent Gravesteyn, is CEO van the valley, een bureaugroep van
specialisten op het gebied van interactieve marketingcommunicatie. Jurylid Elderd Land is partner bij
investeringsmaatschappij GIMV en lid van de raad van bestuur van verschillende ondernemingen in de
hightech- en ICT-sector. Het derde jurylid is Ann Pascale Bijnens, directeur Tech Transfer UHasselt, een
multidisciplinair team van ervaren experts op het gebied van innovatie en waardevermeerdering.
Luc Van Coppenolle, TMT Practice leader en partner bij Deloitte Belgium over de Rising Stars: ‘Je moet
over een flinke dosis lef beschikken om in deze tijden een bedrijf op te starten. De Rising Stars van dit
jaar weten bedreigingen om te zetten in kansen en er hun voordeel mee te doen. Dit vereist innovatieve
kracht, strategisch inzicht en puur ondernemerschap. Ik ben dan ook bij voorbaat onder de indruk van de
bedrijven die meedoen aan de pitches op 7 oktober en ben blij dat er toch ook 2 Belgische bedrijven in de
running zijn.’
###
Over de Deloitte Technology Fast50
De Deloitte Technology Fast50 is een jaarlijks terugkerende verkiezing van de vijftig snelst groeiende
technologiebedrijven in Nederland en België. De selectie vindt plaats op basis van de percentuele omzetgroei over
de afgelopen vijf jaar (2005 - 2009). Ook bedrijven die korter dan vijf jaar bestaan, kunnen meedoen aan het
Technology Fast50 programma in de categorie Rising Star. Zij worden beoordeeld op omzetpotentie, in plaats van
op groeicijfers. De deelnemers kunnen afkomstig zijn uit de publieke en private sector en omvatten alle technologie
segmenten waaronder software, internet, biotech/medische apparatuur, computers/randapparatuur, halfgeleiders,
communicatiemiddelen/netwerken, media/entertainment en greentech. Naast de ranglijst bestaat het Technology
Fast50 programma uit seminars, ronde tafel besprekingen met (voormalige) ‘captains of industry’ en studiereizen
die gedurende het jaar georganiseerd worden. Kijk voor meer informatie over de Technology Fast50 en de Rising
Star verkiezing op www.fast50.eu.
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