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PERSBERICHT  
22 januari 2015 
 
 

MBO Uniekaas door Antea Participaties winnaar DCFA Deal of the 
Year Award 
 
De management buy-out van Uniekaas door Antea Participaties is woensdag 21 januari 
2015 door de onafhankelijke jury verkozen tot winnaar van de DCFA Deal of the Year Award. 
Antea Participaties heeft in 2014 met het zittende management Uniekaas aangekocht van 
Parcom Capital. De jury was onder de indruk van het doorzettingsvermogen en de creativiteit 
van Antea Participaties om de onvoorziene omstandigheden (zoals de Rusland crisis) te 
overwinnen en de transactie tot stand te brengen. Daarbij had de transactie een bijzondere 
mezzanine financieringsstructuur en was deze multidisciplinair van karakter. Robert De 
Boeck van Antea Participaties nam de award in ontvangst. 
Goede tweede werd de Sator-LKQ deal die begeleid is door onder andere Danielle Dix van 
Dijkstra Voermans, waarbij gelijktijdig 5 grossierorganisaties zijn overgenomen. Derde werd 
de bedrijfsopvolging bij het familiebedrijf Janssen Beatrixhaven die succesvol is begeleid 
door Aeternus Corporate Finance.  
Bijzondere vermeldingen waren de QCP financieringstransactie begeleid door Bert Lippens 
van EY, de redding van Parvari door Huub Nunes van Nunes Consulting Group en een door 
crowdfunding gefinancierde transactie door Sandra van der Westen van Liquidity en Hans 
Minnaar van Florijnz Corporate Finance. 
 
De DCFA Deal of the Year Award werd voor de 2e keer uitgereikt door juryvoorzitter Peter 
Paul de Vries (Value8). Daarnaast bestond de onafhankelijke  jury uit Peter Rikhof (Brookz) 
en Sjoerd Mol (Benvalor en bestuurslid DCFA). Het gaat bij de DCFA Deal of the Year Award 
niet om de dealsize. Ingezonden deals zijn getoetst op het multidisciplinaire karakter, 
creativiteit en complexiteit. 
 
De Dutch Corporate Finance Association (DCFA) is een landelijke vereniging voor financiële 
professionals. De DCFA is met circa 200 individuele leden de grootste vereniging op haar 
gebied en stelt zich ten doel kennis te delen en een netwerk te creëren voor managers en 
ondernemers uit de zakelijke financiële sector, met corporate finance en fusies & overnames 
als specialisme.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van DCFA (Dutch 
Corporate Finance Association), email info@dcfa.nl,  telefoon +31 (0)76 5781384. 
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