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AamigoO Group neemt 50% belang in Peerz
AamigoO Group N.V. (“AamigoO”) maakt bekend een belang van 50% in de online assessment
specialist Peerz B.V. (“Peerz”) te hebben verworven, onder voorbehoud van de uitkomst van een due
diligence onderzoek. Daarnaast heeft AamigoO gedurende drie jaar (tot 1 mei 2015) het eerste recht
om haar belang uit te breiden naar 90%.
Peerz, gevestigd te Amsterdam, is een uniek en innovatief concept voor het maken van online
gedragsprofielen gebruikmakend van sociale netwerken. Peerz biedt op het gebied van 360°
beoordelingen een volledig nieuwe manier om inzicht te krijgen in persoonlijke kwaliteiten. Peerz laat
iemand door de ogen van de directe omgeving zien welke sterke punten hij of zij heeft. Hierdoor
ontstaat een breed beeld van de persoonlijke kwaliteiten, die bovendien op een positieve en
opbouwende manier worden gebracht. Peerz is assessment 2.0: Snel, simpel en laagdrempelig en
dat maakt het leuk en heel gemakkelijk om te doen.
Omzetontwikkeling AamigoO
AamigoO heeft over het jaar 2011 een totale bruto omzet gerealiseerd van € 156,5 miljoen (€ 64,6
miljoen in 2010). Op 28 december 2011 heeft AamigoO de overname van Corso BV ( Corso)
afgerond. Corso heeft over 2011 een totale bruto omzet gerealiseerd van € 259,4 miljoen (€ 250,7
miljoen in 2010). De gerealiseerde omzettoename in 2011 bij zowel AamigoO als Corso is uitsluitend
autonome omzetgroei. Indien Corso geheel 2011 onderdeel van AamigoO zou zijn geweest, dan had
de totale bruto jaaromzet over geheel 2011 € 415,9 miljoen bedragen.
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.
Op de financiële informatie zoals opgenomen in dit bericht is geen accountantscontrole
toegepast. De accountant heeft de controle nog niet afgerond en heeft nog geen controle
verklaring afgegeven.
De voorlopige cijfers over het boekjaar 2011 kunnen naar aanleiding van de
accountantscontrole aangepast worden.
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