Persbericht

Willemstad, Curaçao, 22 december 2016

Mededeling voorgenomen samengaan Source en HeadFirst
Source Group en HeadFirst zijn verheugd mede te delen dat de afronding van de voorgenomen
fusie zich in het finale stadium bevindt. Om 16.00 uur vandaag vindt de
aandeelhoudersvergadering plaats van Source Group N.V. waarin de fusie op hoofdlijnen zal
worden toegelicht. In dat kader verstrekt Source Group thans - en middels dit persbericht - de
volgende informatie:
 De combinatie zal naar verwachting op 2016 basis een omzetniveau behalen van meer dan
400 miljoen euro.
 Het gecombineerde EBITDA niveau voor 2016 zal naar verwachting het niveau van 6
miljoen euro overschrijden.
 De transactie zal worden gefinancierd door een combinatie van financiering met a) uitgifte
van nieuwe aandelen b) converteerbare obligatielening c) vendor loans d) vreemd vermogen.
 Het samengaan zal naar verwachting tot aanzienlijke synergievoordelen leiden, mede omdat
Source en HeadFirst complementaire dienstverlening leveren.
 De uitgifte van nieuwe aandelen en de convertible zullen leiden tot een toename van het
aantal uitstaande en potentieel uitstaande aandelen tussen 30 en 50 procent. Gegeven de
omstandigheid dat omzet en winst meer dan zullen verdubbelen, wordt een positief effect op
de aandeelhouderswaarde verwacht.
 Naar verwachting zal de winst per aandeel (voor amortisatie) door de voorgenomen fusie
sterk toenemen.
 Grootaandeelhouder Value8 zal naar verwachting deelnemen aan de emissie en daardoor een
belang van meer dan 50 procent in de combinatie houden.
De verwachting is dat partijen nog dit jaar nadere mededelingen zullen kunnen doen over de
afronding van dit fusietraject. De aandeelhoudersvergadering van hedenmiddag zal een
informatief karakter dragen. Source Group NV is voornemens om – ondanks het feit dat zij
daartoe wettelijk niet verplicht is – de transactie ter goedkeuring voor te leggen aan de
aandeelhoudersvergadering. Daarbij geldt dat grootaandeelhouder Value8 heeft aangegeven voor
de transactie te zullen stemmen. Naar verwachting zal in januari 2017 een buitengewone
aandeelhoudersvergadering worden gehouden, waarbij tenminste goedkeuring voor de
voorgenomen transactie en een voorstel tot statutenwijziging (o.a. voorstel tot naamswijziging)
zullen worden voorgelegd.
Over Source Group N.V.

Source is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en professionals met een ICT

achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie
van haar opdrachtgevers. Daarmee worden de inhuurrisico’s geminimaliseerd en wordt er compliancy gegarandeerd.
Kortom Source zorgt voor een risicovrij inhuurproces. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor
2000 professionals.
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