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AamigoO gaat verder als Source Group
Op 20 juni 2013 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AamigoO Group plaats.
Tijdens de vergadering werd nader ingegaan op de gang van zaken in 2012 en recente ontwikkelingen.
In de vergadering, waar ruim 65. procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd was, stemden
aandeelhouders unaniem in met de statutenwijziging die het mogelijk maakt de naam te wijzigen van
AamigoO Group NV in Source Group NV. Ook de andere agendapunten werden met ruime
meerderheden door aandeelhouders geaccordeerd.
Tevens trad Mr P.R. Zwart af als commissaris en werd Mr F.C. Lagerveld – met algemene stemmen tot commissaris van de vennootschap benoemd.
De vennootschap heeft recent een aanzienlijke gedaantewisseling ondergaan.
In april 2013 is Corso gedesinvesteerd, waardoor de activiteiten hoofdzakelijk die van Source betreffen.
In dat kader is ook besloten de naam van de beursgenoteerde vennootschap te wijzigen. Verder is het
eigen vermogen aanzienlijk versterkt en zijn maatregelen getroffen om het kostenniveau van de
holding drastisch te reduceren. Voorts is er een wijziging in de aandeelhoudersstructuur opgetreden.
Ten aanzien van het aandelenkapitaal deelt de vennootschap mede dat het aantal uitstaande aandelen
licht is toegenomen tot 7.693.470.
In het tweede kwartaal wordt de vennootschap nog geconfronteerd met extra lasten in verband met de
hierboven beschreven stappen. De verwachting is dat de vennootschap vanaf het derde kwartaal weer
winstgevend zal zijn, hetgeen past in de nagestreefde winstgevende groei.
Over Source
Source is 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 1.500 professionals op diverse kennisgebieden.
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