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Deloitte uitgeroepen tot financieel adviseur M&A van het 
jaar 
 

Deloitte Corporate Finance Benelux mocht de prijs in ontvangst nemen op de Europese M&A Awards van 

Mergermarket in Londen 
 

 

Brussel, België – 5 december 2019 

 

Deloitte België is samen met Deloitte Nederland en Deloitte Luxemburg uitgeroepen tot financieel 

adviseur M&A op de twaalfde editie van de jaarlijkse Europese M&A Awards van Mergermarket, 

die plaatsvonden in Londen op 4 december. De prijs bevestigt de rol van Deloitte als 

toonaangevend M&A-adviesbureau dat kan bogen op een geïntegreerde servicebenadering van 

transacties en een ongeëvenaard wereldwijd netwerk. 

De 135 professionals in het team van Deloitte Corporate Finance Benelux helpen middelgrote ondernemingen 

en private equity-bedrijven om ambitieuze fusies & overnames te realiseren. Om de disruptieve M&A trends 

te volgen, ondersteunt het team zowel ondernemingen als scale-ups met een groot aantal verschillende 

diensten: van venturing strategy en het bepalen van ecosysteemdoelen tot het realiseren van deals.  

Rolf Visser, Partner Mergers and Acquisitions Deloitte Nederland: "De M&A Award van Mergermarket is een 

mooie beloning voor een uitstekend jaar. In 2018 stonden we al op de eerste plaats qua dealvolume. Van 1 

oktober 2018 tot 30 september 2019 traden we als adviseurs op bij 58 transacties, wat ons opnieuw een 

plek bovenaan de ranglijst heeft opgeleverd op basis van dealvolumes. Deze prijs bevestigt dat we echt het 

verschil maken voor onze klanten en een toonaangevende M&A-adviseur blijven in de Benelux.”  

Mergermarket hanteert een strenge evaluatieprocedure. Eerst wordt een analyse gemaakt van de bedrijven 

op de ranglijst, stuk voor stuk grote namen in de sector. Daarna stelt Mergermarket een shortlist op en velt 

een panel van deskundige juryleden een weloverwogen oordeel. Aan de Europese M&A Awards van 

Mergermarket nemen 400 senior dealmakers uit de hele regio deel. 

"Wij zijn vereerd met deze prestigieuze M&A prijs", zei Serge Prosman, Corporate Finance Advisory 

Partner Deloitte België. " Onze Corporate Finance activiteiten genieten van de sterke marktpositie die 

Deloitte heeft in de verschillende segmenten, en van een uniek internationaal netwerk met sectorkennis dat 

centraal staat in onze M&A diensten. We bieden onze privé en corporate klanten de allerbeste kwaliteit, en 

daar zijn we trots op. Door onze ‘end to end’ M&A aanpak alsook het gebruik van onze voorspellende 

gegevensanalyses bieden we investeerders kritische inzichten aan.” 
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Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.400 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied van audit, accounting, 

juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory services. 

Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar kmo’s, de publieke sector 

en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en een member firm van Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2019 werd een omzet gerealiseerd van 565 miljoen euro. 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op 

een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 312.000 professionals in 

alle werelddelen. Voor het boekjaar 2019 bedroeg de omzet meer dan 46.2 miljard US-dollar. 

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK (“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een 

juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel “Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek 

http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member 

firms. 
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Deloitte in België 

Als dé toonaangevende audit- en adviesfirma van België biedt Deloitte diensten met toegevoegde waarde op het gebied van audits, 

boekhouding, belastingen en juridische zaken, consulting, financieel advies en risicoadvies. 

In België telt Deloitte meer dan 4.400 werknemers, verspreid over 12 locaties, die hun diensten aanbieden aan nationale en 

internationale bedrijven, van kleine en middelgrote ondernemingen tot overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. In het 

boekjaar 2019 bedroeg de omzet 565 miljoen euro. 

Deloitte Belgium cvba is de Belgische dochteronderneming van Deloitte NSE LLP, dat op zijn beurt aangesloten is bij Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited. Onze focus ligt op klantenservice, aan de hand van een wereldwijde strategie die in meer dan 150 landen ter 

plaatse wordt uitgevoerd. Onze aangesloten ondernemingen (en hun dochterondernemingen) hebben toegang tot het diepgaande 

intellectuele kapitaal van onze 312.000 medewerkers wereldwijd, en bieden diensten aan in diverse professionele gebieden, zoals 

audits, belastingen, consulting en financieel advies. Op die manier bedienen ze meer dan de helft van de grootste ondernemingen 

ter wereld, evenals talloze grote nationale ondernemingen, overheidsinstellingen en succesvolle, snelgroeiende wereldwijde 

ondernemingen. In 2019 bedroeg de omzet van DTTL meer dan 46,2 miljard dollar. 

Deloitte verwijst naar Deloitte Touche Tohmatsu Limited, een Britse ‘private company limited by guarantee’ (‘DTTL’), of naar een of 

meer ondernemingen in zijn netwerk van aangesloten ondernemingen. DTTL en alle aangesloten ondernemingen zijn juridisch 

afzonderlijke en onafhankelijke entiteiten. DTTL (ook wel "Deloitte Global" genoemd) levert geen diensten aan klanten. Zie 

www.deloitte.com/about voor een gedetailleerde beschrijving van de juridische structuur van DTTL en zijn aangesloten 

ondernemingen. 

 


