
           

PRESS RELEASE  

   

 

Connective is genomineerd voor Deloitte´s 2018 

Technology Fast 50 

Antwerpen, 25-10-2018 – Connective is genomineerd voor Deloitte´s 2018 Technology Fast 50. Een 

wedstrijd gericht op technologiebedrijven die gevestigd zijn in België. De Fast 50 award zal uitgereikt 

worden aan het snelst groeiende technologiebedrijf in het land en is gebaseerd op het groeipercentage 

van de omzet gedurende de laatste 4 jaar. De uiteindelijke uitslag zal bekend gemaakt worden op 15 

november 2018 tijdens de Awards Ceremony van Deloitte.  

Connective is een belangrijke speler binnen de Digital Transaction Managementmarkt. De scale-up biedt 

oplossingen die toelaten om intelligente contracten (Smart Documents) op een veilige en 

gebruiksvriendelijke wijze te genereren, digitaal te ondertekenen met een eIDAS gecertifieerde 

handtekening (eSignatures), en uit te wisselen. Connective staat bekend om haar ruime 

keuzemogelijkheid aan onderteken- en identificatiemethodes zoals .beID, iDIN, Itsme®, SMS, email en 

veel meer. 

Nicolas Metivier, CEO van Connective, concludeert trots: “Het is een eer en een mooie samenvatting van ons 

werk om genomineerd te zijn voor Deloitte´s Technology Fast 50 wedstrijd. Het bewijst de waarde van onze 

missie ‘de creatie van een Digital Transaction Management ecosysteem dat ondernemingen helpt om eender 

welke papier-gebaseerde transactie digitaal te beheren, hun operationele efficiëntie te verhogen zonder te 

moeten inboeten op de gebruikservaring en veiligheid. 

Over Deloitte’s 2018 Technology Fast 50 

De Technology Fast 50 competitie is een jaarlijkse selectie van de 50 snelst groeiende en meest 

innovatieve Belgische technologiebedrijven. Zowel publieke als private bedrijven die een substantiële 

groei hebben gekend gedurende de laatste 4 jaar kunnen zich inschrijven om een kans te maken 

genomineerd te worden voor de award.  

Bedrijven die minder dan 4 jaar actief zijn in de technologiesector kunnen meedingen voor de Rising Star 

categorie binnen deze wedstrijd. Een onafhankelijke jury zal de uiteindelijke beslissing nemen op basis 

van hun omzet-potentieel en schaalbaarheid.  

Deelnemen aan de Technology Fast 50 wedstrijd helpt bedrijven om hun business verder te ontwikkelen 

door hun visibiliteit te verhogen en toegang te geven tot een uniek netwerk van erg succesvolle 

leidinggevenden.  



 

Over CONNECTIVE  

 

Connective NV werd opgericht in 2014 en heeft zich snel ontpopt tot een referentie op het vlak van 

Digital Transaction Management. Deze scale-up biedt software oplossingen om documentgerichte 

processen te digitaliseren en documenten eenvoudig digitaal te ondertekenen. Bedrijven zoals BNP 

Paribas, Ramsay Générale de Santé, ING Bank, France Défi, AG Insurance, Delta Lloyd Life, Crelan, Nuon, 

Bank J. Van Breda & C°, Talentsoft, Van Lanschot Bankiers, Record Bank, Keytrade Bank, DELA, Bovémij, 

Bank Delen en vele anderen geloven stellig in de oplossing die Connective biedt. Het bedrijf heeft vijftig 

werknemers in dienst en is gevestigd in Antwerpen. Het telt ook afdelingen in Amsterdam (NL) en Parijs 

(FR). Meer informatie op www.connective.eu 

 

   

Voor meer informatie over Connective, gelieve contact op te nemen met Lotte Van Deyck, Marketing Connective, 

+32 470 93 02 55, lotte.vandeyck@connective.eu  

Voor meer informatie over Deloitte Technology Fast 50, gelieve contact op te nemen met Isabel Box, Press, 

Marketing & Communications Deloitte Belgium, + 32 2 302 25 51 ibox@deloitte.com  
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