Reglement DCFA Deal of the Year Award 2022
Voorwoord
Tijdens de DCFA nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari 2023 zal voor de tiende keer de DCFA Deal of
the Year Award worden uitgereikt.
Wij nodigen alle leden van harte uit hier nominaties voor in te dienen. Hieronder vindt u het van
toepassing zijnde reglement.

Reglement
1. De winnaar van de DCFA Deal of the Year Award zal worden gekozen door een
onafhankelijke vakjury op basis van nominaties door leden van de DCFA. De vakjury wordt
benoemd door het bestuur van de DCFA en zal bestaan uit ten minste 3 leden.
2. Genomineerde deals dienen een Nederlands aspect te hebben. De koper, de verkoper en/of
de target dienen Nederlands te zijn. Transacties tussen Nederlandse en buitenlandse partijen
kunnen wel worden genomineerd.
3. Er kunnen alleen deals genomineerd worden waarbij leden van de DCFA betrokken zijn
geweest.
4. Er geldt geen drempel ten aanzien van de omvang van de transactie, deals vanaf een
koopsom van EUR 1,- kunnen genomineerd worden.
5. De deals moeten in 2022 gesloten zijn, dat wil zeggen dat de koopovereenkomst in 2022 dient
te zijn gesloten en/of de levering van de aandelen of de activa in 2022 moet hebben
plaatsgevonden.
6. Bij het bepalen van de winnaar zal o.a. worden gekeken naar creatieve oplossingen die
bedacht zijn om de deal tot een goed einde te brengen en in hoeverre deze oplossingen een
multidisciplinair karakter hadden. De omvang van de transactie is voor het bepalen van de
winnaar niet relevant.
7. Nominaties kunnen tot en met 5 januari 2023 worden ingestuurd door invulling van het
formulier op de DCFA website.
8. De winnende deal wordt bekendgemaakt op de DCFA Nieuwjaarsbijeenkomst 2023.
9. Degene die een nominatie voor een deal doet, gaat ermee akkoord dat de informatie die door
hem of haar verstrekt wordt, openbaar gemaakt mag worden en vrijwaart de DCFA van
eventuele aanspraken van derden ter zake.
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