Persbericht

Willemstad, Curaçao, 1 juni 2011

AamigoO Group NV: Uitstel Publicatie Jaarrekening 2010
Op 5 mei 2011 heeft AamigoO Group N.V. (“AamigoO”) haar voorlopige jaarcijfers over 2010
gepubliceerd. Deze cijfers waren onder voorbehoud van de afronding van de controle door
accountant Mazars Paardekooper Hoffman Accountants NV. (“Mazars”). De analyse en
verwerking van de juridische wijzigingen die AamigoO onderging, vergde meer tijd dan in
eerste instantie werd aangenomen. Tengevolge van de bijzondere omstandigheden zal naar
verwachting uiterlijk op 27 juni 2011 de definitieve jaarrekening van AamigoO worden
gepubliceerd.
Per 27 december 2010 werd AamigoO Holding BV (voorheen J-Merce B.V. en Source + N.V.), door
middel van een reverse acquisition, overgenomen door European Development Capital Corporation
NV (“EDCC”).
AamigoO zal tijdens de te houden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(BAVA) op 15 juli 2011 de aandeelhouders verzoeken wegens buitengewone omstandigheden met
terugwerkende kracht de termijn als genoemd in artikel 21 lid 1 van de statuten van AamigoO voor
het aanbieden van de balans en de verlies en winstrekening aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AVA) te verlengen met een periode van maximaal vier maanden, danwel tot de
datum waarop deze stukken zijn gepubliceerd.
De directie van AamigoO verwacht eind augustus 2011 de reguliere jaarlijkse AVA bijeen te roepen.
De door de accountant gecontroleerde jaarrekening over het jaar 2010 zal aan de AVA ter vaststelling
worden voorgelegd.

Over 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 is het nieuwe internetportaal dat werknemers en werkgevers bij elkaar brengt. Voor werknemers
biedt AamigoO de mogelijkheid om zich in te schrijven voor full-time 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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