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AamigoO Group NV rondt overname Corso af
AamigoO Group NV (AamigoO) maakt bekend dat de volledige overname van Corso BV en haar
dochtervennootschappen (Corso) voor het einde van het jaar wordt afgerond. De opschortende
voorwaarden, zijn met onder andere het overeenkomen van een kredietfaciliteit en goedkeuring van
de mededingingsautoriteiten, komen te vervallen.
In augustus 2011 bereikte AamigoO overeenstemming met Avantus Employment Group BV
(Avantus) over de overname van Corso – actief op het gebied van detachering, contractbeheer, en
payrolling van en voor professionals.
AamigoO is met haar huisbankier ABN Amro Bank en ABN Amro Commercial Financial een
kredietfaciliteit overeengekomen die naast financiering van de overnamesom van € 25 miljoen, tevens
dient als werkkapitaal. Deze meerjarige kredietfaciliteit is tegen marktconforme voorwaarden
afgesloten. Deze financieringstructuur draagt zorg voor een solide financiële positie waardoor
AamigoO geen noodzaak ziet voor een emissie op korte termijn.
Mark Jans, algemeen directeur Avantus: “Gezamenlijk vormen AamigoO en Corso een toonaangevende

partij op het gebied van staffing services. Met deze overname wordt de nummer 1 in Nederland op
het gebied van contractbeheer gecreëerd. Ik ben zeer verheugd dat we deze transactie succesvol
gaan afronden en kijk uit naar een constructieve samenwerking.”
Met de afronding van de overname van Corso en de introductie van het online platform verwacht
AamigoO in de komende jaren een flinke groei te realiseren. Met name het bestaande netwerk van
Corso in Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk zal bijdragen aan een
aanmerkelijke omzetgroei. De ontwikkeling van het AamigoO online platform, AamigoO.com, zal
vanaf 2012 een positieve bijdrage aan de omzetgroei en het nettoresultaat leveren.
AamigoO Group N.V.
AamigoO Group NV bestaat thans uit:
Source + N.V.
Source is sinds mei 1999 specialist op het gebied van het matchen van ZZP’ers, freelancers en
professionals in dienst bij derden op aanvraag van haar cliënten, op diverse kennisgebieden als ICT,
financiële en administratieve functies. Source is een 100% matchmaker. Daarnaast verzorgt Source,
als broker, de gehele of een deel van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers, waarbij
inhuurrisico’s geminimaliseerd worden en 100% contract compliancy wordt gegarandeerd. Source is
inmiddels maandelijks verantwoordelijk voor meer dan 1.200 professionals op diverse
kennisgebieden.
AamigoO.com B.V.
AamigoO.com wordt het nieuwe internetportaal dat werknemers en werkgevers bij elkaar brengt. Voor
werknemers biedt AamigoO de mogelijkheid om zich in te schrijven voor fulltime banen, parttime
banen en opdrachten. Voor opdrachtgevers biedt AamigoO de mogelijkheid te zoeken in een
database met fulltimers, parttimers en ZZP'ers. Vervolgens kan er voor worden gekozen de
werknemer direct zelf in dienst te nemen of deze via AamigoO te gaan payrollen.
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