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Gekozen categorie: Top Founder of the Year
Familienaam: Van Swalm
Voornaam: Andres
Functie: Chief Operating Officer
Maatschappij: Unifly
Adres: Luchthavenlei, 7A, 2100 Deurne
Telefoon: +32 3 446 01 00
Telefax: +32 3 446 01 00
GSM: +32 486 688 152
Website: www.unifly.aero
Pers. e‐mailadres: andres.vanswalm@unifly.aero
Directie assistent(‐e): Maryse Polfliet
Professioneel e‐mailadres: andres.vanswalm@unifly.aero
Rechtstreekse lijn (tel): +32 486 688 152
Geboortedatum: 09/02/1986
LinkedIn Profiel: https://www.linkedin.com/in/andres‐van‐swalm‐2945877/
Facebook Profiel: N/A

BEDRIJFSOMSCHRIJVING
Activiteiten sector: Software
Bedrijfsspecialisatie: Unmanned Traffic Management
Korte historische achtergrond van de onderneming: Van kindsbeen af aan ben ik gefascineerd door ondernemerschap,
luchtvaart en technologie. Omwille van deze reden ben ik aan de Koninklijke Militaire School gaan studeren waarna ik als
Officier Luchtverkeersleider bij defensie aan de slag ging. Mijn ondernemingszin begon op te spelen en toen de commerciële
drone industrie zich in 2014 begon te ontwikkelen, zag ik een unieke opportuniteit en heb ik mij op deze technologie
toegelegd. Al snel kwam ik tot de conclusie dat een drone traffic management systeem onontbeerlijk is om de drone industrie
veilig en rendabel te lanceren. Via de vereniging voor drones (BeUAS) kwam ik in contact met VITO (Vlaams instituut voor
Technologisch Onderzoek), die wel wat zagen in mijn oplossing. Samen met Luciad en VITO hebben we een drone traffic
management prototype systeem gemaakt. Met dit prototype systeem hebben we deelgenomen aan een internationale
luchtvaartwedstrijd waar we als tweede zijn geëindigd na Airbus, maar voor grote bedrijven zoals Thales en Honeywell. De
oprichting van Unifly was een feit. Met dit prototype systeem zijn we vervolgens op zoek gegaan naar investeringen en
hebben we een eerste succesvolle kapitaalronde kunnen afronden in 2015 (1,2 miljoen euro, investeerders: PMV & Qbic). In
2016 hebben we onze A‐ronde (5 miljoen euro) kunnen afronden met toevoeging van Terra Drone aan de bestaande
investeerders. In december 2018 heeft DFS een investering gedaan van 14,6 miljoen euro in de nog steeds lopende B‐ronde.
Deze kapitaalinjectie brengt het voorlopige totale investeringsbedrag op 21 miljoen euro. Unifly is op dit moment het leading
unmanned traffic management systeem in de wereld, met klanten in Europa, de Verenigde Staten en Japan.
Omzet: 800 000 € (2018)
Personeel: 32 (2018)
Chief Executive Officer: Marc Kegelaers
Missie: Drone bedrijven en autoriteiten van wereldwijde diensten en technologische oplossingen voorzien die de drone
industrie doet groeien en renderen.
Visie: De marktleider zijn die technologische oplossingen en diensten aanbiedt die door zoveel mogelijk onbemand verkeer
gebruikt wordt.
Waarden: Safety is paramount & Innovation is key

