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iText Group wint Deloitte Technology Fast50
Smappee gekozen tot Rising Star 2014
Eerste Fast50-ranking voor Belgische bedrijven
Brussel, 22 oktober, 2014 – Het in Gent gevestigde bedrijf iText Group NV is de winnaar geworden van de
Deloitte Technology Fast50 2014, de ranking die de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in België
in kaart brengt. Over de voorbije vijf jaar wist iText Group een opmerkelijke omzetgroei van 4.099
procent te realiseren. De Rising Star-award werd gewonnen door Smappee. De 2014 Deloitte Technology
Fast50-ranking is de allereerste editie die uitsluitend uit Belgische ondernemingen bestaat. Ze werd
georganiseerd in samenwerking met de co-sponsors ING, Euronext en Fortino.

Voor deze eerste Belgische editie van de Fast50-ranking werd het aantal award-categorieën naast de algemene
Fast50- en Rising Star-categorieën uitgebreid met awards voor de ‘Most Sustainable Growth’ (gekozen uit de
deelnemers aan de 2014 Fast50 en de Fast50 Alumni), de ‘Most Disruptive Innovator’ (gekozen uit de
mededingers voor de Rising Star) en één winnaar uit vier selecte industriesectoren.

Top drie
De award-ceremonie voor het Deloitte Rising Star Event en de Technology Fast50 heeft vanavond
plaatsgevonden. iText Group werd uitgeroepen tot winnaar en tot het snelst groeiende technologiebedrijf in
België met een omzetverhoging van 4.099 procent. iText Group produceert een technische component die
gebruikt wordt door veel andere IT-bedrijven om hun producten en projecten met pdf-functionaliteit te
verbeteren.
Bruno Lowagie, CEO iText Group: “Wij zijn van een tweemansbedrijfje geëvolueerd naar een bedrijf met
personeel, dit was voor ons al een hele stap. Dat wij nu de erkenning krijgen van eerste bedrijf in de Deloitte
Technology Fast50 ranking, sterkt ons in onze intenties om het bedrijf verder uit te bouwen.”

Cmosis, een bedrijf dat sensoren voor camera’s ontwerpt die worden gebruikt in medische apparatuur en
industriële machines, en Basalte, een organisatie die unieke gebruikerservaringen creëert voor de Smart Home,
bekleedden de tweede en de derde plaats, met respectievelijke groeipercentages van 2.580 procent en 1.821
procent.
Nikolaas Tahon, managing partner Deloitte Accountancy, verklaarde: “We zijn verheugd over de resultaten van
de eerste Deloitte Technology Fast50-competitie uitsluitend voor Belgische bedrijven. Het is bemoedigend vast
te stellen dat de technologiesector in België erin geslaagd is om een sterke groei aan te houden ondanks het
moeilijk economisch klimaat.”
De ‘Most Sustainable Growth’ award, één van de nieuwe categorieën voor deze editie van de Fast50-competitie,
werd uitgereikt aan Voxbone, een bedrijf dat actief is in cloudcommunicatie.
Met 215 werknemers in België is Waterleau de grootste werkgever in de ranking. Alle Fast 50 bedrijven samen
hebben in België 850 nieuwe banen gecreëerd tussen 2009 en 2013.
Winnaars industriesectoren
Tijdens de award-ceremonie van de Deloitte Technology Fast50 werden ook de snelst groeiende bedrijven in de
vier industriesectoren bekroond.
iText Group, de winnaar van de Fast50 Award, werd ook uitgeroepen tot winnaar in de categorie IT & Digital
Solutions-sector en Basalte kreeg de award voor de Clean Tech & Energy-sector. Met een omzetgroei van 1.144
procent bleek KitoZyme, een fabrikant van biopolymeren en een full-service provider van medische producten,
het snelst groeiende bedrijf te zijn in de sector Biotech, Nanotech & Medtech. B2B-telecomprovider Destiny
sleepte de award voor Internet, Media & Telecom-sector in de wacht met een omzetgroei van 776 procent.
Smappee is de Rising Star
Tien bedrijven die minder dan vijf jaar bestaan, werden genomineerd voor de titel van “Rising Star 2014”. Een
onafhankelijke jury, voorgezeten door Duco Sickinghe, CEO van Fortino, beoordeelde de pitch van elk bedrijf
op elementen als innovatieve kracht en omzetpotentieel. De algehele winnaar was Smappee, een bedrijf
gespecialiseerd in energie efficiëntie voor de residentiële markt.
Stefan Grosjean CEO Smappee: “Wij bestaan exact twee jaar, en nu reeds deze erkenning krijgen, is
overweldigend. Ook voor onze medewerkers geeft deze award een extra boost om verder aan onze groei te
werken.”
The Insiders werd bekroond tot Meest Disruptieve Innovator.
In bijlage vindt u de finale ranking. U kunt deze ook terugvinden op www.fast50.be en www.deloitte.be.
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