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ENTERNEXT LANCEERT TECH 40 LABEL OM INNOVATIEVE 
EUROPESE ONDERNEMINGEN TE PROMOTEN 
 
 

Amsterdam, Brussel, Lissabon, Londen en Parijs - 27 april 2015 -  EnterNext, de dochteronderneming van 
Euronext gericht op het promoten en ontwikkelen van de markt voor middelgrote en kleinere 
ondernemingen, kondigde vandaag de lancering  van Tech 40 aan, een label om Europese, innovatieve 
middelgrote en kleinere ondernemingen genoteerd aan de Euronext markten te erkennen. Tech 40 biedt 
jaarlijks de mogelijkheid aan 40 Europese top-performers om te profiteren van een aantal premium 
diensten. Het is onderdeel van een reeks van maatregelen die door EnterNext sinds 2014 zijn genomen om 
de zichtbaarheid van techbedrijven op de financiële markten te verbeteren en hen bijzondere 
ondersteuning te bieden.  
 
Tech 40— een uniek initiatief om jonge techbedrijven genoteerd aan de Euronext markten in de 
schijnwerpers te zetten 

Bedrijven met het Tech 40 label zijn jonge technologie aandelen die opereren op het gebied van 

biowetenschappen, eco-industrie of TMT1 en genoteerd zijn aan de Euronext markten. Een onafhankelijke 

groep van Europese deskundigen selecteerde de eerste veertig op basis van hun prestaties op zakelijk en 

financieel gebied en hun koersontwikkeling.  

Alle veertig Tech 40 bedrijven ontvangen een jaar promotie en bijzondere ondersteuning: 
- Opname in de exclusieve Tech 40 index die op 4 mei gelanceerd wordt 
- Een roadshow programma gericht op internationale en andere locaties 
- Lidmaatschap van de Tech 40 Club, inclusief evenementen met belangrijke business- en 

opinieleiders (ondernemers, deskundigen, enz.) 

 
 
Eric Forest, Voorzitter en CEO van EnterNext, zei: "Afgelopen november kondigden we een reeks van 
maatregelen aan om de zichtbaarheid van techbedrijven te verhogen. Het Tech 40 label is daar een 
voorbeeld van en vandaag kunnen we met trots de namen geven van de eerste 40 bedrijven die dit label 
mogen dragen. Deze bedrijven hebben zichzelf de laatste jaren onderscheiden door hun zakelijk succes en 
marktprestaties en profiteren nu van aanvullende ondersteuning door EnterNext teams. Wij zijn ervan 
overtuigd dat dit initiatief, in combinatie met onze andere maatregelen gericht op het bevorderen van de 
ontwikkeling van techaandelen, onze jonge techaandelen zal promoten bij internationale beleggers." 
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Tech 40 expert commissieleden: 
 

- Alex Brabers, Chief Business Operations, Gimv, en bestuurslid, EVCA VC Platform Council 
- Chris Buyse, Partner, Life Sciences Research Partners 
- Pierre-Olivier Goineau, Bestuursvoorzitter, France Biotech 
- René Kuitjen, Partner, Life Sciences Partners 
- Patricia Laurent, mede-oprichter, Green Univers 
- Alex Morozov, Director of Equity Research Europe, Morningstar 
- Carlos Oliveira, Partner, PE Pathena 
- Jean-Marc Patouillaud, Co-Managing Partner, Partech 
- Stéphane Villecroze, Partner, Demeter 

 

Ondernemingen met het Tech 40 label: 

 

 
1000Mercis  GFI Informatique 

Ablynx Global Bioenergies 

Adocia Impresa 

Albioma Innate Pharma 

Aufeminin Inside Secure 

Ausy Ldlc.com 

Axway Software MDxHealth 

Barco Mersen 

BE Semiconductor Industries  Metabolic Explorer 

Blue Solutions MGI Digital Graphic Technology 

Cardio3 Biosciences Neurones 

DBV Technologies  Novabase 

DOCdata  Ordina 

Econocom Group  Pharmagest Interactive 

Ekinops  Saft Groupe 

ERYTECH PHARMA Soitec 

EuropaCorp SoluCom 

EVS Broadcast Equipment Store Electronic Systems 

Galapagos Valneva 

Gameloft Zenitel 
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Jean-Yves Daxhelet (Brussels):  +32 2 213 13 00; jean-Yves.Daxhelet@interelgroup.com   
Sandra Machado (Lisbon):  +351 217 900 029; smachado@euronext.com    
Laura Panhard (Paris):   +33 1 49 27 10 82; lpanhard@euronext.com    
Aïchata Tandjigora (Paris) :   +33 1 49 27 13 91 ; atandjigora@euronext.com  
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Over Euronext 
Euronext is de primaire beurs in de Eurozone met meer dan 1.300 uitgevende instellingen die samen goed zijn voor een 
beurswaarde van € 2600 miljard, een franchise op het gebied van topaandelen met meer dan 20 uitgevende instellingen in de 
EURO STOXX 50®-benchmark en een sterk en divers binnenlands en internationaal klantenbestand. 
Euronext exploiteert gereguleerde en transparante aandelen- en derivatenmarkten. Het totale productaanbod van Euronext omvat 
aandelen, ETFs, warrants & certificaten, obligaties, derivaten, commodities en indices. Daarnaast zet Euronext haar expertise op 
het gebied van actieve markten in door technologie en beheerde diensten aan derden te leveren. Euronext exploiteert 
gereguleerde markten, Alternext, en de Vrije Markt. Daarnaast biedt zij EnterNext, dat toegang tot kapitaalmarkten voor het MKB 
mogelijk maakt.  
 
Over EnterNext 
EnterNext is de dochteronderneming van de Euronext groep die gestart is in mei 2013 om haar effectenmarkten te ontwikkelen en 
promoten, specifiek voor middelgrote en kleine ondernemingen (MKB). Gebruikmakend van haar pan-Europese aanwezigheid 
brengt EnterNext alle initiatieven van de Euronext groep samen voor bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan €1 
miljard, waaronder bedrijven genoteerd op de B en C segmenten van de gereguleerde markten en op Alternext, de markt 
afgestemd op de behoeften van het MKB. EnterNext speelt een actieve rol om het MKB toegang te verschaffen tot de financiële 
markten en ze te ondersteunen om de middelen te krijgen om op regionaal, nationaal en pan-Europees niveau te groeien. 
 
Disclaimer 
De informatie in dit persbericht is louter informatief en vormt geen  beleggingsadvies. De informatie en het materiaal in deze 
presentatie worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige 
aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid 
of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van 
welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte 
informatie. De in deze publicatie verstrekte informatie, of de informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen, creëert geen 
rechten of verplichtingen. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden 
verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van 
toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen met betrekking tot deze publicatie behoren 
toe aan Euronext.  
Dit persbericht is gebaseerd op informatie die tot op heden beschikbaar was. Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar 
gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar 
op de volgende website: www.euronext.com/terms-use. 
© 2015, Euronext N.V.– Alle rechten voorbehouden. 
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