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Quest for Growth investeert in de Nederlandse cybersecurity scale-up
EclecticIQ
EclecticIQ, wereldwijde technologieleverancier op het gebied van cyber threat intelligence, hunting en incident
respons, heeft onder leiding van Ace Management - één van Europa’s grootste investeerders in cybersecurity €20 miljoen ($24 miljoen) opgehaald in een Series C-financieringsronde.
Quest for Growth investeerde €2 miljoen in deze ronde, als co-investering met het Capricorn Digital Growth Fund.
Katrin Geyskens zal de raad van bestuur van EclecticIQ vervoegen als vertegenwoordiger van Capricorn Partners.
Andere investeerders voor deze financieringsronde zijn Invest-NL, Arches Capital en bestaande investeerders
INKEF Capital, KEEN Venture Partners en KPN ventures. Dit brengt de totale opgehaalde financiering van de
onderneming op €47 miljoen voor een periode van vier jaar. EclecticIQ wordt hiermee één van de best
gefinancierde Europese cybersecurity scale-ups.
De financiering zal worden besteed aan het intensiveren van haar dienstverlening richting overheden, grote
ondernemingen en serviceproviders, het uitbouwen van EclecticIQ’s portfolio, alsook het verstevigen van de
mondiale basis van de het bedrijf. Met deze investering versnelt EclecticIQ de strategische transitie van
toonaangevende threat intelligence-platformleverancier tot een innovatieve wereldwijde leider in cybersecurity.
In een tijd waarin cyberbedreigingen zich razendsnel ontwikkelen en continue veranderen, is intelligencegestuurde cybersecurity de norm geworden. Steeds vaker leunt EclecticIQ’s groeiende klantenbestand op zijn
threat intelligence-platform als leidende bron voor het managen van cyberdreigingen en incidenten. De
financieringsronde zal verdere innovatie van het platform mogelijk maken met nieuwe use cases, zodat
overheden, grote ondernemingen en serviceproviders threat intelligence effectief kunnen managen, een breed
en gemeenschappelijk beeld van actuele cyberdreigingen kunnen opstellen en een intelligence-gestuurde aanpak
van cybersecurity kunnen toepassen.
Nu het bedrijf expertise heeft opgebouwd met het ontwikkelen van technologie voor het managen van threat
intelligence, signaleert het bedrijf kansen in het operationaliseren van threat intelligence, aangezien dit probleem
in de markt feitelijk nog niet is opgelost. Met de recente overname van PolyLogyx’ end-pointtechnologie heeft het
bedrijf een goede positie om nieuwe oplossingen te ontwikkelen die de wijze waarop organisaties geavanceerde
dreigingen detecteren, opsporen en hierop reageren in een nieuw licht plaatsen.
Om de groei te versnellen zal EclecticIQ de opgehaalde financiering inzetten voor het uitbreiden van zijn
commerciële teams in Europa, de Verenigde Staten en zijn commerciële focus uitbreiden in het Midden-Oosten,
Afrika en Azië /Pacific. EclecticIQ zal daarbij zijn kennis over overheden en organisaties die een hoog risico lopen
om digitaal aangevallen te worden benutten, om nieuwe segmenten te kunnen aanboren en zijn wereldwijde
partnerecosysteem verder te kunnen versterken.
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Over Quest for Growth
QUEST FOR GROWTH is een privak, een Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging (AICB) met
vast kapitaal naar Belgisch recht, beheerd door Capricorn Partners NV. De gediversifieerde portefeuille van Quest
for Growth bestaat grotendeels uit investeringen in groeiondernemingen genoteerd op Europese
aandelenbeurzen, in Europese niet-genoteerde ondernemingen en in durfkapitaalfondsen. Quest for Growth richt
zich op innovatieve bedrijven in gebieden zoals digitale technologieën (ICT), technologie voor de
gezondheidssector (Health-tech) en schone technologie (Cleantech). Quest for Growth noteert sinds 23
september 1998 op Euronext Brussel. Meer informatie op www.questforgrowth.com.
Over Capricorn Partners
Capricorn Partners is een onafhankelijke pan-Europese manager van durfkapitaalfondsen die zich toeleggen op
investeringen in groeibedrijven met technologie als competitief voordeel. Capricorn's toegewijde
investeringsteams zijn samengesteld uit ervaren investeringsprofessionals met deskundige technologische kennis
en grondige industriële ervaring. Capricorn beheert het Capricorn Sustainable Chemistry Fund, het Capricorn
Digital Growth Fund, de Capricorn ICT Arkiv, het Capricorn Health-tech Fund, het Capricorn Cleantech Fund en het
Capricorn Fusion China Fund. Capricorn is ook beheervennootschap van Quest for Growth, genoteerd op
Euronext Brussel, en investeringsmanager van het Quest Cleantech Fund en Quest+, compartimenten van de
Quest Management sicav, geregistreerd in Luxemburg. Meer informatie op www.capricorn.be.
Over EclecticIQ
EclecticIQ is een wereldwijde technologieleverancier op het gebied van cyber threat intelligence, hunting en
incident respons. Tot haar klanten behoren organisaties die een hoog risico lopen om digitaal aangevallen te
worden. Om zich adequaat te beveiligen, moeten zij begrijpen welke cyberdreigingen op hun gericht zijn en
moeten deze organisaties de juiste keuzes maken op basis van hun risicoprofiel. EclecticIQ ondersteunt
overheden, grote ondernemingen en serviceproviders met het managen van cyber threat intelligence, het
opstellen van een breed en gemeenschappelijk beeld van actuele cyberdreigingen en een intelligence-gestuurde
aanpak van cybersecurity. In 2020 breidde EclecticIQ met de overname van Polylogyx’ endpoint-technologie haar
expertise uit richting hunting en incidentrespons. Het in 2014 opgerichte EclecticIQ is wereldwijd actief met
kantoren in Europa en Noord-Amerika, en via haar partnernetwerk. Meer informatie op www.eclecticiq.com.
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