Persbericht
Willemstad, Curaçao, 29 december 2011

Overname Corso afgerond
AamigoO Group NV (AamigoO) maakt bekend dat met de overdracht op 28 december 2011 van de
aandelen Corso BV(Corso) aan AamigoO de overname van Corso en haar dochtervennootschappen
gerealiseerd is.
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. Opschortende voorwaarden zijn met het overeenkomen van een
kredietfaciliteit en goedkeuring van de mededingingsautoriteiten, zoals bekendgemaakt d.d. 14
december jl., komen te vervallen.
Financiering
AamigoO is met haar huisbankier ABN AMRO Bank N.V. een kredietfaciliteit overeengekomen van
€ 23 miljoen. Ter versterking van de financiële positie hebben enkele grootaandeelhouders aan
AamigoO converteerbare leningen verstrekt voor in totaal € 1,5 miljoen. Daarnaast heeft de verkoper
twee converteerbare leningen verstrekt voor een totaal van € 3,8 miljoen. De verkregen
financieringen zijn onderdeel van de betaling van de overnamesom van € 25 miljoen alsmede ter
versterking van het werkkapitaal van AamigoO, de voorwaarden hiervan zijn opgenomen in dit
persbericht. De meerjarige kredietfaciliteiten zijn tegen marktconforme voorwaarden afgesloten. De
financieringstructuur zorgt voor een solide financiële positie waardoor AamigoO geen noodzaak ziet
voor een emissie op korte termijn.
Bestuur
De heer Mark Jans, tot voor de overname algemeen directeur Avantus, zal toetreden tot het bestuur
van AamigoO.
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.
AamigoO Group N.V.
AamigoO Group NV bestaat thans uit:
Corso B.V. en Source + N.V.
Source en Corso zijn 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. Daarnaast verzorgen Corso en 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 en Corso zijn
dagelijks verantwoordelijk voor meer dan 3.200 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.

Voor meer informatie:
AamigoO Group NV
Citigate First Financial
Tel : 020 575 40 10
info@citigateff.nl
Avantus Employment Group BV
Mark Jans - Algemeen directeur Avantus /Corso
Tel: 0344 630600

Hieronder volgt een technische mededeling voor beleggers omtrent de belangrijkste conversievoorwaarden van
de verstrekte leningen.
De verkoper van Corso BV de besloten vennootschap JVS Invest BV ( JVS Invest) en Avantus Holding BV (
Avantus) hebben aan AamigoO een converteerbare lening van respectievelijk € 2,8 mio verstrekt met een
looptijd van 24 maanden en een converteerbare lening van € 1 mio met een looptijd van 36 maanden. De
leningen zijn achtergesteld op de door ABN AMRO verstrekte financiering. De leningen of het restant van deze
leningen kunnen naar keuze van JVS Invest en Avantus worden terugbetaald in contanten, danwel door
conversie in gewone volgestorte aandelen AamigoO Group NV, waardoor deze leningen kunnen worden
aangemerkt als een converteerbare leningen. De Conversiekoers bedraagt € 3,945. AamigoO heeft gedurende
de looptijd van deze leningen het recht de leningen in zijn geheel terug te betalen.
Enkele grootaandeelhouders hebben gezamenlijk converteerbare leningen verstrekt voor een totaal bedrag van
€ 1,5 miljoen met een looptijd van 24 maanden aan Aamigoo. Deze leningen of het restant van deze leningen
kan naar keuze van de leninggevers worden terugbetaald in contanten, danwel door conversie in gewone
volgestorte aandelen AamigoO Group NV, waardoor deze financieringen kunnen worden aangemerkt als
converteerbare leningen. De Conversiekoers bedraagt niet meer dan € 3,945 ( de gemiddelde slotkoers van de
20 handelsdagen voorafgaande aan 14 december 2011), en niet minder dan de gemiddelde slotkoersen over de
laatste 20 handelsdagen voorafgaand aan de Conversiedatum, per aandeel. De conversie koers zal alsdan
worden vastgesteld tegen de laagste Conversiekoers van de hiervoor bedoelde reeksen van gemiddelde
koersen. Ingeval Leninggevers besluiten tot Conversie van de leningen in aandelen is AamigoO aan
Leninggevers een additionele vergoeding verschuldigd van 20 % van de nominaal verstrekte leningen. Indien
AamigoO voordien ten behoeve van andere overnames of conversie verplichtingen een prospectus zal gaan
uitbrengen, is AamigoO verplicht deze converteerbare leningen en daaruit volgende conversie in het prospectus
op te nemen.

Einde bericht

