VOOR DE DERDE KEER OP RIJ EEN DELOITTE FAST 50 TECHBEDRIJF
Signpost Group, waar Academic Hardware deel van uitmaakt, is voor de derde keer op rij genomineerd
voor Deloitte's Technology Fast 50 wedstrijdvoor technologiebedrijven met België als hoofdkantoor. Dit
jaar werd onze Groep 28e - tegenover 34e in 2021 en 38e in 2020.
Arne Vandendriessche, CEO van de Signpost Group, verwelkomde de nominatie en zei:
"We zijn vereerd dat we genomineerd zijn voor de Deloitte Technology Fast 50 voor 2022. Ons bedrijf
wordt gedreven door een visie om de kracht van digitalisatie naar de onderwijswereld te brengen. Het
was hier in België dat we begonnen, en door de jaren heen hebben we leraren en studenten ondersteund
in een buitengewone tijd binnen het onderwijs.
Het feit dat we voor de derde keer op rij een Deloitte Fast 50-bedrijf zijn, doet me veel plezier en toont
aan dat we consistent blijven groeien.
Ons succes in het ondersteunen van digitale transformatie in scholen, hogescholen en universiteiten
betekent dat we de wereldleider zijn geworden in laptops met service, licenties, connectiviteit en digitale
content voor het onderwijs; vandaag de dag worden we gebruikt door honderdduizenden studenten,
docenten en onderzoekers in 17 landen.
Onze nominatie voor de 2022 Technology Fast 50 van Deloitte toont aan dat we op de goede weg zijn
terwijl we blijven groeien en onze stempel drukken in Europa.
Dank aan al onze collega's en onze klanten."
Over de Deloitte's 2022 Technology Fast 50
De Technology Fast 50 wedstrijdis een jaarlijkse selectie van de 50 snelst groeiende en innovatieve
technologiebedrijven met hoofdkantoor en oprichting in België. Publieke of private bedrijven die een
technologiegerelateerd product of dienst ontwikkelen en de afgelopen vier jaar een aanzienlijke
omzetgroei hebben doorgemaakt, kunnen deelnemen aan de wedstrijd om kans te maken genomineerd
te worden als een van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven in België.

FOR THE THIRD TIME IN A ROW A DELOITTE FAST 50 TECH COMPANY
The Signpost Group, which Academic Hardware is part of, has been nominated for the third time in a
row for Deloitte’s Technology Fast 50 competition for technology companies headquartered in Belgium.
This year our Group came 28th – up from 34th in 2021, and 38th in 2020.
Arne Vandendriessche, CEO of the Signpost Group, welcomed the nomination, saying:
“We are honoured to be recognised in the Deloitte Technology Fast 50 for 2022. Our company is driven
by a vision to bring the power of digital to the world of education. It was here in Belgium that we started,
and over the years we have walked side by side with teachers and students through an extraordinary
time in education.
The fact that we’re a Deloitte Fast 50 company for the third time in a row, gives me great pleasure and
shows that we’re growing steadily and consistently.
Our success in supporting digital transformation in schools, colleges and universities means we have
become the global leader in laptops with service, licensing, connectivity, digital content for education;
today we’re used by hundreds of thousands of students, teachers and researchers in 17 countries.
Being nominated for Deloitte’s 2022 Technology Fast 50 shows that we are on the right path as we
continue to grow and make our mark in Europe.
Thanks to all our colleagues and our customers.”
About the Deloitte’s 2022 Technology Fast 50
The Technology Fast 50 competition is an annual selection of the 50 fastest growing and innovative
technology companies headquartered and founded in Belgium. Public or private companies that develop
a technology-related product or service and have experienced substantial revenue growth over the last
four years can enter the competition for their chance to be nominated as one of the 50 fastest-growing
technology companies in Belgium.

