Persbericht

AamigoO Group N.V. gaat verder als Source Group N.V.
Middels dit persbericht verstrekken wij nadere informatie over de technische uitvoering van de
goedgekeurde naamswijziging naar Source Group N.V., welke tijdens de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 20 juni jl. is goedgekeurd. De activiteiten van de N.V. bestaan, sinds eind april
2013, vrijwel geheel uit de contracting activiteiten en dienstverlening van Source+.
Per 2 oktober 2013 zal de handel in de aandelen onder de nieuwe naam Source Group N.V.
aanvangen. In verband hiermede zal telkens voor ieder gewoon aandeel AamigoO Group N.V. van
nominaal EUR 0,08 (ISIN CWN001011006) één (1) nieuw gewoon aandeel Source Group N.V. van
nominaal EUR 0,08 worden verkregen. Houders van gewone aandelen AamigoO Group N.V., die hun
aandelen in administratie hebben bij een bank of commissionair, hoeven zelf geen actie te
ondernemen.
Notering
Aan NYSE Euronext Amsterdam is verzocht te bepalen dat de notering van en handel in de gewone
aandelen op woensdag 2 oktober 2013 zal aanvangen onder de nieuwe statutaire naam Source
Group N.V., met de nieuwe ISIN code CWN814651014 en Euronext symbool SOURC.
Informatie Members van NYSE Euronext Amsterdam
In verband met het bovenstaande zal op vrijdag 4 oktober 2013, voor opening handel de gewone
aandelen AamigoO Group N.V. welke zijn opgenomen in de administratie van Euroclear Nederland,
centraal worden verwisseld in nieuwe aandelen Source Group N.V. van nominaal EUR 0,08, waarbij
de huidige positie in aantallen ongewijzigd blijft.
Provisie
Source Group N.V. zal aan de tot Euronext Amsterdam toegelaten instellingen (“Members”) een
provisie van EUR 2,00 per depot vergoeden, teneinde de afwikkeling van de naamswijziging en
kapitaalvermindering voor aandeelhouders in beginsel provisie- en/of kostenvrij te laten geschieden.
Members worden verzocht uiterlijk op vrijdag 25 oktober 2013 aan ABN AMRO Bank N.V. i) een
opgave te verstrekken van het aantal depotcliënten waarvoor door middel van hun bemiddeling de
omwisseling in het kader van de naamswijziging heeft plaatsgevonden en ii) een verklaring te
verstrekken van de betreffende Member waarin is aangeven dat de betreffende Member de
effectuering van de naamswijziging vrij van kosten voor haar klanten heeft geëffectueerd.
Curaçao, 27 september 2013.
Source Group N.V.

Over Source Group N.V.

Source+ NV 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 maandelijks
verantwoordelijk voor meer dan 1.700 professionals op diverse kennisgebieden.
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