Persbericht
Willemstad, Curaçao, 8 augustus 2011

AamigoO tekent koopovereenkomst voor overname Corso BV.
AamigoO Group NV (AamigoO) maakt bekend dat zij overeenstemming heeft bereikt met Avantus
Employment Group B.V. (Avantus) over de volledige overname van Corso BV en haar
dochtervennootschappen (Corso). Vanaf 23 mei 2011 werden tussen AamigoO en Avantus
exclusieve besprekingen over de overname gevoerd. De overname van Corso – actief op het gebied
van detachering, contractbeheer en payrolling van en voor professionals – sluit uitstekend aan bij het
realiseren van schaalvergroting door AamigoO op het gebied van staffing services.
Transactie
De overnamesom die partijen overeengekomen zijn bedraagt € 25 miljoen. AamigoO overweegt ter
financiering van de overname onder andere de plaatsing van nieuwe aandelen en bancaire
financiering. Naar verwachting zal de transactie in het vierde kwartaal worden geëffectueerd.
De overeenkomst is onder opschortende en ontbindende voorwaarden gesloten, waarvan de
belangrijkste voorwaarden zijn: verkrijging van financiering, verkrijging goedkeuring van de bevoegde
instanties en dat de uitkomsten van het nog uit te voeren due diligence onderzoek bevredigend zijn.
Corso realiseert een omzet van circa € 240 miljoen. Corso is sinds drie jaar actief in Duitsland,
België, Engeland en meer recent in Frankrijk en Luxemburg. De combinatie van activiteiten past
binnen AamigoO’s ambitie om zowel nationaal als internationaal een leidende rol te spelen op de
markt van staffing services.
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 wordt 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.
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