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Aamigoo Group verzekert haar positie naar aanleiding van een verschil van inzicht
De directie van AamigoO Group maakt naar aanleiding van berichtgeving ter zake een onder AamigoO Group
NV gelegd conservatoir beslag door haar werkmaatschappij Source Automation BV het navolgende bekend:
Source Automation B.V. (“SA”) heeft een procedure geëntameerd tegen haar oud aandeelhouder en bestuurder JMerce Holding B.V. (“J-Merce”) en terugvordering geëist van naar de mening van het huidige bestuur van SA ten
onrechte onttrokken twee miljoen euro uit SA.
Uit hoofde van de gesloten koop overeenkomst d.d. 27 december 2010 betreffende de verwerving van AamigoO
Holding BV , heeft AamigoO Group een vrijwaring afgegeven ter zake een betalingsverplichting van drie miljoen euro
aan J-Merce. Het bestuur van SA heeft grondige redenen om te vrezen dat J-Merce, na veroordeling tot terugbetaling
van de twee miljoen euro, geen verhaal zal bieden om die reden heeft het bestuur van SA conservatoir derdenbeslag
gelegd onder AamigoO Group voor het geen AamigoO Group uit hoofde van de verstrekte vrijwaring aan J-Merce
verschuldigd is.
De directie van AamigoO Group bevestigt dat in de vastgestelde en gepubliceerde jaarrekening 2010 de vordering op JMerce van twee miljoen is opgenomen, alsmede is de verplichting uit hoofde van de vrijwaring in de jaarrekening 2010
opgenomen. De directie van AamigoO Group acht geen termen aanwezig om een voorziening op de vordering op J
Merce te moeten nemen.

Over 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 Services
AamigoO Services is 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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