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Trensition haalt via Ageas en Capricorn Partners
EUR 1,8 miljoen op voor de opschaling van het AI-gestuurde
strategic intelligence platform
Ageas en het Capricorn Digital Growth Fund hebben samen EUR 1,8 miljoen geïnvesteerd in de Belgische start-up Trensition.
Daarmee kan het bedrijf zijn Trendtracker-platform opschalen naar een wereldwijde SaaS-formule.
Trensition is een b2b-bedrijf dat AI-gestuurde strategische intelligentie-diensten aanbiedt. Het heeft een platform ontworpen dat op basis van
big data en interne AI-modellen trendinzichten op maat verschaft aan klanten uit de bedrijfswereld, overheidsinstellingen en consultants.
Sinds zijn oprichting in 2019 is Trensition zijn platform blijven uitbreiden en biedt het steeds meer internationale klanten AI-gestuurde
inzichten.
Kapitaalinjectie om de groei te versnellen en de capaciteiten verder te ontwikkelen
Trensition heeft als missie om het topmanagement van bedrijven baanbrekende AI-gestuurde strategische inzichten aan te reiken. Het bedrijf
heeft al bewezen een antwoord te bieden op een duidelijke marktbehoefte – er zijn immers al verschillende grote internationale organisaties
die gebruikmaken van het platform – en is nu klaar voor schaalvergroting.
Dankzij deze nieuwe kapitaalinjectie zal Trensition zijn internationale groei kunnen versnellen en zal het de AI-capaciteiten van zijn platform
verder kunnen blijven vernieuwen. Trensition zal ook zijn team kunnen uitbreiden om het bedrijf naar het volgende niveau te tillen.
Hans De Cuyper, CEO Ageas: " Ageas vertrouwde al op Trensition voor het uitvoeren van onze jaarlijkse groepsbrede trend scan, genaamd
Horizon Scan. Deze trend scan brengt de trends in kaart die waarschijnlijk invloed zullen hebben op de verzekeringssector. Het stelt Ageas
in staat tijdig te handelen en zich voor te bereiden op de toekomst. Trensition is een betrouwbare, lange-termijn partner van Ageas, wat in
combinatie met de toenemende aandacht voor AI-gedreven strategische intelligentie, Trensition tot een zeer aantrekkelijke
investeringsopportuniteit maakt. We kijken er naar uit om onze samenwerking naar een volgend niveau te brengen.”
Marc Lambrechts, Investment Director Capricorn Partners: "Trensition sluit perfect aan bij de beleggingsstrategie van het Capricorn
Digital Growth Fund: 'van data naar inzichten waar je concreet mee aan de slag kunt'. We waarderen dat de geïmplementeerde AIoplossingen duidelijk kunnen worden uitgelegd en dat het TrendTracker-platform over een breed potentieel geschikt, ongeacht de sector,
inclusief trends op het vlak van duurzaamheid. De aangereikte inzichten zijn ideaal om ze te vergelijken met ideeën binnen de organisatie
van de klant en kunnen interne eenzijdigheid voorkomen."
De drie oprichters van Trensition, Mike Vanderroost, Vincent Defour (CEO) en Mathias Colpaert: "Met ons AI-gestuurde strategicintelligence platform, Trendtracker genaamd, bieden we een antwoord op een steeds grotere vraag en behoefte van grote internationale
bedrijven om hun inspanningen op het vlak van strategische planning en/of innovatiebeheer te automatiseren en te ondersteunen. Onze
oplossing analyseert continu en volledig automatisch hoe trends zich in uiteenlopende contexten ontwikkelen, en biedt op basis daarvan
markt- en bedrijfsgerichte en strategische inzichten op maat waarmee het topmanagement beter geïnformeerde beslissingen kan nemen."
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Ageas is een beursgenoteerde internationale Verzekeringsgroep met een geschiedenis die bijna 200 jaar teruggaat. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan
particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Als een van de grotere
verzekeraars van Europa richt Ageas zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Via een
combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de
landen waar het aanwezig is. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer dan 45.000 mensen en rapporteerde in 2019 een premie-inkomen van 36 miljard (alle
cijfers tegen 100%).
www.ageas.com

Capricorn Partners is een onafhankelijke Europese beheerder van durfkapitaal en aandelenfondsen, die investeert in innovatieve Europese bedrijven met technologie als
concurrentievoordeel. Het investeringsteam van Capricorn Partners is samengesteld uit ervaren beleggingsbeheerders met een grondige expertise in technologie en een ruime
ervaring in de sector. Capricorn Partners beheert de durfkapitaalfondsen Capricorn Digital Growth Fund, Capricorn Sustainable Chemistry Fund, Capricorn ICT Arkiv, Capricorn
Health‐tech Fund, Capricorn Cleantech Fund en Capricorn Fusion China Fund. Daarnaast is het de beheervennootschap van Quest for Growth, genoteerd op Euronext Brussels,
en is het de beleggingsbeheerder van Quest Cleantech Fund en Quest+, compartimenten van de in Luxemburg geregistreerde sicav Quest Management.
www.capricorn.be

Trensition ontwikkelde het AI-gestuurd strategic-intelligenceplatform, Trendtracker genaamd, dat organisaties ondersteunt om voortdurend beter geïnformeerde strategische
beslissingen te nemen. Trendtracker biedt bedrijven een transparant en objectief beeld van de trends van vandaag, morgen en daarna, gebaseerd op data en volledig op maat.
Dat beeld omvat ook in welke mate en wanneer die trends een impact zullen hebben op hun bedrijf, rekening houdend met hun sector en regio. We brengen die diepgaande
inzichten in kaart op basis van onze eigen en unieke AI-gestuurde algoritmes.
https://trensition.eu

www.ageas.com
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