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AKILES neemt een 60% belang in het kapitaal van TOP ON WEB en 

bundelt de krachten met de oprichters om de groei te versnellen 

Brussel, 4 maart 2021 – De Belgische investeringsmaatschappij AKILES, die gespecialiseerd is 
in groeikapitaal, kondigde vandaag haar investering in Top On Web aan. 

Top on Web werd in 2009 in Nijvel opgericht door Gil Goorman en Benjamin Lemagne. Top on 
Web is een web marketingbureau, gespecialiseerd in natuurlijke referentiëring en het maken 
van websites in België. 

Door de jaren heen heeft Top On Web een unieke expertise ontwikkeld in zoekmachine 
optimalisatie (SEO). 

Dankzij de kwaliteit van haar diensten en ingenieuze kennis van het internet, begrijpt ze als 
geen ander de problematiek van haar klanten, voor wie ze een echte groeipartner is door 
haar klanten maximale zichtbaarheid op het web te bieden. 

Top On Web heeft een solide en duurzaam bedrijfsmodel ontwikkeld en telt een 20-tal 
medewerkers die continu instaan om een gepersonaliseerde aanpak te bieden, aangepast 
aan de noden van de klant. 

« Als oprichters van Top on Web waren wij gewonnen voor de ondernemende aanpak van 
AKILES. Samen met hen willen we onze klanten nog meer diensten aanbieden 
(reserveringsmodules, e-commerce, enz.) en ondersteuning in sociale netwerkstrategie 
(Facebook, Instagram, Linkedin, enz.). Dit partnerschap zal Top on Web toelaten om haar groei 
te verzekeren en te investeren in de versterking van haar teams en vaardigheden. Ook 
overnames kunnen worden overwogen. », zeggen Gil Goorman en Benjamin Lemagne, 
oprichters en managers van de groep. 

« Top On Web ontwikkelt zeer aantrekkelijke websites aangepast aan elke klant en dit aan nog 
aantrekkelijkere prijzen. Hun doel is niet alleen een online aanwezigheid voor hun klanten te 
ontwikkelen, maar ook het aantal bezoeken en bijgevolg de omzet te verhogen.  Dit solide en 
recurrente businessmodel, zoals SaaS, past perfect in onze investeringsstrategie. » vervolgt 
Christophe Rousseaux, oprichter en Managing Partner van AKILES. 

 

  



  
 

Over Top On Web :  

Top On Web is een web agency gespecialiseerd in het maken van websites en Search Engine 

Optimization (SEO). Het is vooral gericht op kleine en middelgrote ondernemingen en 

zelfstandigen. Het heeft meer dan 1.000 actieve contracten. 

Over AKILES :  

Christophe Rousseaux richtte AKILES op in 2019. AKILES is een “evergreen” investeringsfirma 

die ondersteund wordt door ervaren investeringsmanagers. Met zijn ervaring als oprichter en 

CEO van Immoweb, wil hij via AKILES andere succesvolle managers en ondernemers op lange 

termijn steunen om hun bedrijf te laten groeien. AKILES concentreert haar investeringen op 

groeikapitaal en richt zich op bedrijven met sterk groeipotentieel en een sterke concurrentiële 

positie. 

 

Contact AKILES: 

Christophe Rousseaux, Managing Partner – christophe@akiles.be - +32 478 55 68 82 

Meer beschikbaar op https://www.akiles.be 

 

Contact TOP ON WEB S.A.: 

Gil Goorman , CEO - gil@toponweb.be - +32 478.21.95.04 
 
Meer beschikbaar op https://www.toponweb.be/  
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