persbericht

USG People geeft groeistrategie verder inhoud met acquisitie
van Control
USG People kondigt de acquisitie aan van Control Finance B.V.

Almere, 2 april 2012 – USG People maakt bekend dat zij vandaag 100% van de aandelen van
Control heeft verworven. Control is een in 1998 opgerichte onderneming die oplossingen biedt
op het domein van de flexibele inzet van hooggekwalificeerde professionals in de vakgebieden
accounting, financieel management en controlling. De klanten van Control zijn Nederlandse top
500 ondernemingen. Control is actief in heel Nederland en heeft haar hoofdkantoor in Utrecht.
Hubert Vanhoe, COO Professional Solutions & Specialist Staffing: ‘Deze overname is in lijn met onze
recent aangekondigde strategie om het aanbod binnen USG Professionals substantieel uit te breiden.
We zijn ervan overtuigd dat het huidige sterke management team Control onder de vleugels van
USG People nog verder kan uitbouwen. Wij zien in Control een bijzonder stabiel en degelijk platform
om onze activiteiten in het marktsegment van financieel talent verder vorm te geven en uit te breiden.
We zijn dan ook zeer verheugd deze acquisitie aan te kunnen kondigen. Control realiseerde in 2011
een omzet van ruim €15 miljoen en een sterke operationele winstmarge.’
De acquisitie werd betaald in contanten en gefinancierd uit eigen middelen.
Voor meer informatie over dit persbericht:
Leen Geirnaerdt, CFO
Telefoon: +31 (0)36 529 95 07

Disclaimer
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
Profiel USG People
USG People is met een omzet van € 3,2 miljard in 2011 een van de grootste leveranciers van HR-diensten in Europa en
biedt deze dienstverlening aan vanuit gerenommeerde, herkenbare (internationale) merken. USG People is actief in de
landen België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje en Zwitserland. Het
hoofdkantoor van USG People is gevestigd in Almere, Nederland.
De merkenportfolio van USG People bevat de merken Start People (General Staffing) – Unique, Technicum,
Secretary Plus, ASA, All4Students, Creyf’s, Call IT, Vakcollege Groep (Specialist Staffing) – Legal Forces, USG Capacity,
USG Energy, USG Financial Forces, USG HR Forces, USG Innotiv, USG Juristen, ikki (Professionals).
USG People is genoteerd aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Amsterdam Midcap
Index (AMX).
Bezoek voor meer informatie over USG People of haar werkmaatschappijen onze website www.usgpeople.com.
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