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Geachte belegger, 
 
Ongetwijfeld bent u bekend met spin-offs. Bekende spin-offs gooien hoge ogen in 
investeringsland. Denk aan ASML (Philips) en Prosus (Naspers) die als beurslievelingen in vele 
portefeuilles te vinden zijn. Spin-offs hebben een ongekende potentie wanneer zij de ruimte 
krijgen om te focussen op hun eigen kernelement. Vandaag treft u een investerings-
mogelijkheid in zo’n spin-off: Augias Flex. Vernoemd naar de koning uit de Griekse 
mythologie, met de grootste kudde van het land. Een doelstelling waar ook Augias Flex zich 
op richt; groot worden. Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Augias 
 
In dit document kunt u alles lezen over onze organisatie, de unieke participatiemogelijkheid 
die wij u mogen aanbieden en hoe wij naast waardestijging ook stabiele dividenden en 
speciale dividenden willen bieden.  
 
Als managementteam van deze spin-off gaan wij u middels dit document voorlichten hoe wij 
snel groot willen worden en hoe we dat ook nog eens met een hoge rentabiliteit gaan doen. 
Tevens nemen we u mee in het verhaal waarom wij 
u graag aan boord van Augias Flex verwelkomen.  
 
Wij zijn een onafhankelijke onderneming, 
afgesplitst van JEX Technology Group. Wel 
gebruiken we de technologische aspecten  
van JEX om onze groei te versnellen.   
 
Een consoliderende markt biedt groeikansen 
De uitzendmarkt in Nederland is onderhevig aan 
sterke veranderingen en ontwikkelingen. Samen met de sterke Nederlandse economie zorgt 
dit voor veel druk op het personeelsbeleid van bedrijven, waarin de flexmarkt en flexibele 
arbeid in het algemeen een grote rol speelt.  
 
De markt heeft behoefte aan sterke innovaties en technologische integraties om efficiëntere 
personeelsinvulling mogelijk te maken, tezamen met een lagere kostenstructuur. Veel 
uitzendbureaus in Nederland hebben een mooie klantendatabase en omzet, maar niet de 
technologische tools om aan de veranderende vraag te voldoen, hun marges en volumes te 
vergroten en daarmee hun onderneming te laten groeien. Daar ontstaat voor Augias Flex een 
kans: met een stevig gevulde oorlogskas en een goed managementteam, gecombineerd met 
technologische oplossingen, kan Augias Flex uitzendbureaus overnemen, consolideren en 
laten groeien. Met een hoge rentabiliteit.   
 
Onze missie: een top 50 speler worden in de uitzendmarkt 
De eerste stap die we willen zetten: een top-50-speler worden in de huidige uitzendmarkt. 
Dat word je op dit moment vanaf 60 miljoen euro omzet. 
 
Waarom we dit willen? Omdat er juist nu in de markt veel kansen zijn om markt te winnen, 
voornamelijk d.m.v. consolidatie. Met Augias Flex kunnen wij in deze markt lagere 
kostenstructuren realiseren en daarmee i.c.m. de nieuwste technologieën sneller opschalen 
en groeien dan concurrentie dat kan. 
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De CEO van JEX Technology Group, Nick Hillebrand, zegt er het volgende over: 
‘De markt vraagt steeds meer om consolidatie en lagere kostenstructuren. Flex is groot in 
Nederland, maar inefficiënt. Met JEX bieden wij dit al de eerste vorm van consolidatie door 
uitzendondernemers samen te laten werken via de centrale marktplaats. Wij maken daarmee 
stappen die onze concurrentie niet kan volgen, maar de markt is veel groter en biedt veel meer 
kansen. Waar wij in de originele plannen een eigen overname divisie voor JEX hadden, hebben 
wij nu besloten deze los in de markt te zetten als onafhankelijke spin-off. Met het ervaren 
management op deze spin-off en met volle technologische ondersteuning van JEX kan Augias 
Flex de concurrentie achter zich laten zoals JEX dit ook heeft gedaan en zal blijven doen. De 
spin-off geeft focus aan het team van Augias zonder dat de interne dreiging blijft dat JEX meer 
aandacht geeft aan R&D van hoofdproducten en daarmee minder gelden overblijven voor de 
overname divisie. Zo kunnen beide merken op volle kracht blijven groeien en ontwikkelen.’ 
 
Hillebrand denkt met een solide investering snel het verschil te kunnen maken. ‘Met deze spin-
off willen we daarom vers kapitaal ophalen, waardoor de nieuwe en bestaande 
aandeelhouders sterk profiteren, zonder enige verwatering, van de sneller ingeslagen weg. 
Met de sterke oorlogskas vanuit het verse kapitaal kan alles in een stroomversnelling gezet 
worden, zodat wij binnen een relatief korte periode, van maximaal vier jaar, een top 50 speler 
zijn. Dat wij dit uiterst serieus nemen komt tot uiting in het feit dat wij een zeer professioneel 
team ter beschikking stellen aan Augias en dat zowel COO Jeroen van Rossum, als ik, als 
adviseurs zullen optreden, waarin we uitzendbureaus tot de leiders van morgen zullen 
ontwikkelen.’ 
 
Jeroen van Rossum, COO van de JEX Technology Group, deelt dat vertrouwen. ‘Als ik naar de 
markt kijk, geloof ik dat er een kanteling op komst is. Verdringing en concurrentie op de 
flexmarkt is enorm, en wordt door de corona-crisis alleen maar versterkt. In de nabije toekomst 
kan dat enkel een schifting opleveren: volgens mij is er een spreekwoordelijk bloedbad op 
komst, waarin de sterke spelers gaan overleven en de rest achterblijft met lege handen. En ik 
durf de voorspelling wel aan dat het de grote(re) partijen en de nichepartijen zullen zijn, die 
daaruit als winnaars overblijven. Ik wil graag meedoen met die winnaars, en voor de JEX 
Technology Group een stuk van de taart claimen. Ik denk echt dat we de kennis in huis hebben 
om uitzendpartijen met potentie te laten excelleren in de komende jaren.’  
 
Van Rossum ziet kansen in de synergie met de andere labels van JTG. ‘Met de JEX Technology 
Group spelen we met onze softwareoplossingen al een rol van betekenis in de markt. Door 
deze spin-off uit te rollen naast onze bestaande labels, kunnen we een winnende tak creëren 
voor JEX, waarin het beste van wat we kunnen bij elkaar komt. Als we sturen op goede 
volumes, hoge winstgevendheid en verstandige marges, kunnen we onder de vlag Augias Flex 
gezonde uitzendbureaus een voorsprong geven en de winstgevendheid van de totale JTG een 
boost geven.’  
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

Ook Kees van Dorp, investeerder in JEX Technology Group en de nieuwe CFO van Augias Flex, 
is laaiend enthousiast over de spin-off en de focus die daarmee aan de overnamekandidaten 
kan worden gegeven. ‘We spreken via JEX al enorm veel uitzendondernemers, waarmee we 
goed de lat kunnen leggen van veel potentie tot minder potentie. Met onze uitgebreide kennis 
van de uitzendmarkt, zijn we daarmee in staat om precies die bureaus te selecteren waar we 
kansen in zien en waar we synergie kunnen realiseren.  
Met de systemen van JEX zijn we in staat om de kostprijs te verlagen, zullen we de focus leggen 
op activiteiten die extra omzet genereren en de marge verbeteren, wat uiteindelijk de 
aandeelhouderswaarde zal verhogen. Dat, samen met een jaarlijks dividend is bij uitstek een 
goede propositie voor aandeelhouders.’ 
 
U begrijpt het. Wij zijn enthousiast. En het feit dat een investeerder van JEX, met veel 
financiële kennis als internationaal CFO, dit idee omarmt en het team zelfs komt versterken, 
bevestigt ons vertrouwen. We willen binnen Augias Flex een zeer actief aandeelhoudersbeleid 
gaan voeren, wat betekent dat wij u van ieder gesprek met uitzendondernemers op de hoogte 
gaan houden.  
 
Bij deze de eerste update. Het eerste gesprek met een potentiele overname partij loopt al. 
Een uitzendonderneming gevestigd te Rotterdam, met een focus op bouwnijverheid. De 
overige informatie hoort u na toetreding als investeerder van Augias Flex!  
 
Vervolg document 
Middels het vervolg van dit document willen wij u laten zien wat onze strategie is om een 
marktleider te worden en waarom het management van JEX aangeeft dat de markt straks 
alleen maar grote of niche spelers heeft. Verder treden we in detail hoe we rendementen gaan 
verwezenlijken en hoe u uw rendement kunt verzilveren.  
 
We vertellen o.a. over het feit dat wij een jaarlijks dividend wensen uit te keren!  
 
We verwelkomen u graag aan boord bij Augias Flex namens: 
 
Kees, Suzanne en Davey: managementteam Augias Flex.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda, Jeroen en Nick: Investor relations en adviseurs Augias Flex. 
 
 
 
 
 



 

 5 

Inhoudsopgave 
 
Voorblad         pagina 1 
Voorwoord         pagina 2 
Vervolg voorwoord        pagina 3 
Vervolg voorwoord + team Augias Flex     pagina 4  
Inhoudsopgave        pagina 5 
De vraag van de markt en het antwoord van Augias   pagina 6 
Vervolg vraag en antwoord       pagina 7 
Een onbeperkte markt       pagina 8 
Strategie en uitvoering       pagina 9 
Vervolg strategie en uitvoering      pagina 10 
De risico’s         pagina 11 
Verwachtingen, prognoses en rendementen    pagina 12 
Waardeontwikkeling en dividend      pagina 13 
Doel van de uitgifte        pagina 14 
Samenvatten         pagina 15 
Hoe deelnemen?        pagina 16 
Bijlage  1         pagina 17 
Nablad          pagina 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document is een informatiedocument. Het officiële en verplichte informatiememorandum 
hebben wij gedeponeerd bij de AFM en de FMSA en kunt u vinden tussen onze documentatie 
op www.augiasflex.nl   
 
Wij hebben voor deze uitgifte geen prospectus verplichting. 
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De vraag van de markt, en ons antwoord daarop.  
 

Nederland is één van de grootste gebruikers van flexwerk 
wereldwijd. Vrijwel nergens is dat zo geaccepteerd als in 
Nederland. Op dit moment hebben wij in Nederland 
binnen Europa ook de laagste werkloosheid, wat 
voortkomt uit ons aanpassingsvermogen door de inzet 
van flexwerk. Bron: Financieel dagblad.  
 
De markt is versplinterd; Nederland telt meer dan 15.000 
uitzendbureaus 12.000 bureaus hebben geen licenties 
en/of certificeringen. Allemaal hebben ze een eigen 
(provisorische) database en werken ze met andere 
systemen. Klanten kunnen door de bomen het bos niet 
meer zien en dreigen daarmee kleinere uitzendbureaus 
over te slaan in hun wervingsbeleid. 
 
Naar aanleiding van tientallen directe en honderden 
indirecte gesprekken is duidelijk wat de markt vraagt en 
waar de markt naartoe moet bewegen. Consolidatie, met 
zo laag mogelijke kostenstructuren. Maar niet alleen een 
lage prijs; ook overzicht en duidelijkheid is waar klanten 
naar zoeken. Want de behoefte aan flexibele arbeid in 
Nederland gaat voorlopig niet slinken.  
 
Naar verwachting blijft de markt voor flexibel werk de 
komende jaren alleen nog maar toenemen. De krapte op 

de markt, die verdwijnt niet ineens. Zo ook niet de inefficiënte databases van kandidaten die 
bij honderden kleine bureaus zijn ondergebracht. Dat gebrek aan overzicht is niet in het 
voordeel van de klant, en daarmee niet in het voordeel van de markt. Eén van de redenen 
waarom consolidatie nodig is en/of bureaus gebruik moeten maken van de nieuwste 
technologieën, zoals JEX die aanbiedt.  
 
De inefficiënte database, waardoor ook matching langer duurt (waar de klant niet blij mee is), 
is niet het enige probleem. Ook het feit dat veel kleine bureaus allemaal met dezelfde 
onkosten zitten. Een bureau met 60 uitzendkrachten heeft namelijk dezelfde inhouse mensen 
op kantoor nodig als een bureau met 100 uitzendkrachten. De financiële afdeling, de sales 
afdeling, de recruitment afdeling en soms nog een marketingafdeling. De kleine bureaus 
moeten ook tijd en geld investeren in certificeringen en betalen hier dezelfde fee voor als de 
grotere spelers. Allemaal redenen van inefficiëntie en daarmee hogere kosten voor de klant 
en lagere marges voor de uitzendorganisatie. Simpele oplossing: schaal creëren of 
uitbesteden. 
 
De klanten en de markt vragen dus om oplossingen. Hogere efficiëntie, lagere kosten en 
snellere termijnen. Maar wel binnen de lijnen van de wetgeving. En ook daar knelt de schoen 
bij kleine organisaties. De knelling die wij, als Augias Flex, kunnen wegnemen. 
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Veranderende regelgeving onderstreept noodzaak consolidatie 
De wetgeving is een snel veranderend aspect binnen de arbeidsmarkt. Ondernemers voelen 
zich steeds meer in een hoekje gedrukt waar dat eigenlijk niet nodig is. De speelruimte is 
voldoende, echter is de kennis en ervaring bij de kleinere ondernemers vaak niet voldoende.  
 
Oplossing: ook hier gaat het vaak over schaalvergroting of uitbesteding, waarmee specialisten 
binnengehaald kunnen worden. Augias Flex heeft deze kennis vanuit de zustermaatschappij 
JEX en laat hiermee direct weer een kostenbesparing optreden terwijl de weg naar groei weer 
opengaat voor de overgenomen organisaties. 
 
Door uitzendorganisaties onder de leiding te laten vallen van Augias Flex, maken deze bureaus 
gebruik van een efficiënte database, de nieuwste technologieën van JEX t.b.v. recruitment, 
sales en marketing, de laagste kostprijs door de samenwerkingen met JEX verloning, een sterk 
marketingteam en andere efficiëntieslagen die vanuit synergie kunnen ontstaan. Wij maken 
met Augias Flex niet de keuze tussen opschalen óf uitbesteden. Wij creëren schaal, besteden 
deels uit aan JEX én maken gebruik van de nieuwste technologieën. Zo gebruiken we alle 
facetten om de nieuwe leider te worden, met de laagste kostenstructuur. 
 
Met Augias Flex beantwoorden we de vraag van de markt dus door consolidatie plaats te laten 
vinden en kostprijzen sterk te laten dalen, waarmee marges automatisch stijgen, zonder dat 
wij de prijzen zelf nog maar verhoogd hebben.  
 
Door efficiëntie, door technologie en door samenwerking kunnen de uitzendondernemingen 
van Augias snel groeien naar een gezamenlijke nieuwe top-50-speler.  
 
Vanaf die positie kunnen wij het vervolgens opnemen tegen de top-20-50-spelers. 
Concurrenten die wij actief in de markt onder druk zullen zetten, waarmee we niet alleen 
markt winnen en groeien, maar onszelf ook in de kijker spelen voor een eventuele overname 
door diezelfde groep of door een top-20-speler. Voornamelijk de top-20-spelers zijn namelijk 
gebrand op groei voor aandeelhouders. Dit soort partijen realiseren bovendien vaak 
flinterdunne marges. Wanneer ze een partij als 
Augias Flex tegenkomen met én volume, én marge, 
én efficiëntie, snapt u dat wij een interessante partij 
zijn om over te nemen, ook tegen een stevige 
premium. Twee oud-medewerkers van top 15- 
partijen zijn bij ons aan boord, en bevestigen dit.   
 
Om even aan te tonen dat onze constatering, dat de 
markt aan het bewegen is, niet uit de lucht gegrepen 
is. Hebben wij hiernaast een bericht van de eigenaar 
van Young Capital (€500M omzet) toegevoegd. Zoals 
u ziet gaan zij sturen op meer overnames op 
nationaal en internationaal gebied. Dit geeft aan dat 
wij goed zien waar de markt naartoe gaat en hoe wij 
hierop in moeten spelen. Door middel van Augias 
Flex!  
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Een onbeperkte markt. 
 
Eerder in dit document hebben wij u al eens naar bijlage 1 verwezen. We verwezen op dat 
moment naar de bijlage om te laten zien wanneer we in deze markt een top-50-speler zullen 
worden. Dat omzetniveau ligt zoals af te lezen in het document op 60 miljoen euro omzet.  
 
We willen u nogmaals naar bijlage 1 verwijzen en u vragen eens rustig door alle posities heen 
te lopen. Deze posities zijn alleen de grootste top-100 uitzendorganisaties in Nederland, 
waarvan de cijfers bekend zijn.  
 
Deze gezamenlijke top-100, met beschikbare cijfers, draait samen €17.000.000.000 omzet. 
Dat is 17 miljard euro omzet. Vanuit JEX weet u mogelijk wel dat zij de markt in Nederland al 
wel eens als €30.000.000.000 hebben bestempeld. U heeft eerder in het document kunnen 
lezen dat er meer dan 15.000 uitzendorganisaties zijn. Met de 17 miljard euro omzet hebben 
we het slechts over de 100 grootste bureaus. 
 
We verwachten dat deze onderbouwing, aan de hand van bijlage 1, u voldoende inzicht geeft 
in hoe bizar groot deze markt is, en dat de kansen onbeperkt zijn. Voor zowel Augias Flex, als 
voor JEX. Zeker wanneer krachten slim gebundeld worden, zoals in dit geval de situatie is, 
kunnen wij snel toewerken naar een nieuwe marktleider.  
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De strategie en uitvoering.  
 
In het vorige onderwerp kaartten wij al even aan dat wij de markt goed kennen. We weten 
dat private equity jaagt op ondernemingen met efficiëntie en meer dan 50 miljoen euro 
omzet. We weten ook dat we vanaf die maatstaven interessant worden voor de grotere 
partijen als Randstad, Adecco, Olympia of een andere top-20-speler. Vaak zijn deze 
ondernemingen gefinancierd door private equity of via de beurs. Olympia bijvoorbeeld is deels 
in handen van investeerder Morgan Stanley. 
 
Nu gaat strategie niet alleen maar over het werken richting een exit. Strategie is vaak een 
ondergeschoven kindje binnen deze versplinterde markt. Nu kent u de CEO van onze 
moedermaatschappij, Nick Hillebrand. Hij denkt niet bepaald luchtig of klein over strategie. 
Hij denkt groot en zoekt naar hele snelle progressie. Zo ook voor deze spin-off Augias Flex.  
JEX Technology Group wil met Augias een nieuwe homerun slaan ten opzichte van de 
concurrentie en zet hiervoor alle middelen in die mogelijk zijn.  
 
Concreet hebben wij vanuit JEX de opdracht meegekregen om de vraag van de markt te 
beantwoorden. We moeten dit op de meest slimme en efficiënte manier doen, maar wel met 
cross-voordeel voor JEX Technology Group. De meeste slimme en efficiënte manier; dat 
varieert wel enorm per bureau die we overnemen. Het ligt namelijk voor een groot deel aan 
de eerder gelegde basis. Maar met de volgende onderdelen kunnen we wat voorbeelden 
geven hoe wij te werk gaan.  
 
In de basis blijft altijd één zaak hetzelfde. We zoeken actief naar de beste uitzendorganisaties 
in de markt, waar we de meeste volume kansen met de gezondste marges zien. En daarover 
rapporteren we u zo vaak als mogelijk, minimaal 1 keer per maand.  
 
Met de verse oorlogskas zoeken we naar één of meerdere overnames. We kijken naar 
uitzendorganisaties met grote potentie en het liefst met een stabiele klanten- en 
medewerkersdatabase en meerdere jaren trackrecord. Waarbij we sturen op een zo voordelig 
mogelijke aankoop tegen zo hoog mogelijke volumes.  
 
De uitzendorganisaties waar wij op richten dienen bij voorkeur een positief nettoresultaat na 
belasting te hebben zodat wij zonder acute stress verbeteringen door kunnen voeren. Vinden 
we bureaus met een minder dan gewenst startresultaat maar met ongekende kansen en een 
lage aankoopprijs, dan gaan we zeker in gesprek. Het is cruciaal dat we met de JEX Technology 
Group een synergie in de overname kunnen vinden. Zo kan de kostenbasis bij onze nieuwe 
aanwinst omlaag en kunnen beide organisaties groeien op de sterkere database van klanten.  
 
In de operatie zoeken we naar efficiëntie en manieren om hogere marges te realiseren. We 
willen met onze bureaus uiteindelijk een brutomarge tussen de 22% en 28% realiseren. We 
weten vanuit al onze berekeningen en ervaringen (eerdere eigen uitzendorganisaties en de 
klanten van JEX verloning) dat dit haalbaar is. Vaak al door simpele uitbestedingen richting 
JEX, waarna we de uren van het interne personeel anders kunnen inzetten.   
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Buiten efficiëntie en hogere marges zullen we financieringsstromen optimaliseren of kunnen 
we nieuwe financiering regelen op basis van de cijfers van de door ons overgenomen 
uitzendorganisatie(s). We hebben het dan over vreemd vermogen bij de lokale banken. 
Gelden die we vervolgens door kunnen investeren om een nog grotere impact te realiseren of 
waarmee we direct nog een overname kunnen realiseren en de onderdelen kunnen 
consolideren voor nog sterkere volumes met bijhorende voordelen.  
 
U begrijpt waarschijnlijk onze strekking. We gaan voor volle groei en maximale impact, maar 
wel met gezonde marges voor een sterke en stabiele bedrijfsvoering en een sterk 
aandeelhoudersrendement.  
 
Concreet hebben wij dus een strategie waarbij we op zoek gaan naar de beste bureaus met 
een stabiel klantenbestand. Daarbinnen moeten wij daadwerkelijk potentie zien op diverse 
vlakken van efficiëntie, kostenstructuren, groei, financiering en of cross-selling met JEX. Na 
het overnemen van diverse organisaties zullen wij de consolidatieslag gaan inzetten. In de 
tussentijd zijn wij dan actief met efficiëntie verhogen, kostenstructuren verlagen en groei 
realiseren op de losse overgenomen organisaties.  
 
Met onze jarenlange ervaring weten we precies waar we wel en niet aan knoppen kunnen 
draaien en hoe we de markt moeten aanvliegen voor een hoger resultaat. In samenwerking 
met JEX zal ook overlegd worden waar voor hen de kansen liggen. Samen met JEX gaan we op 
zoek naar technologie die we intern kunnen ontwikkelen om de waardering en de efficiëntie 
verder te verhogen. Want zoals de CEO van JEX altijd zegt: Technologie is het fundamentele 
gereedschap om de beleving van klanten te verbeteren. Dat nemen we graag mee!  
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De risico’s. 
 
Ondernemen is niet alleen maar winsten tellen. Ondernemen is ook risico’s nemen, en die 
uitvoerig calculeren. Wij gaan voor gezonde rendementen uit hoge groei, maar zoeken het 
wel in de veilige zone op. Als wij de zones zouden omschrijven van Groen, Geel, Oranje, Rood 
en Zwart. Dan zouden wij ons op Geel bevinden. Waarom? Dat verklaren we hieronder als 
antwoord op de risico’s.  
 
We beoordelen hier de drie grootste risico’s.  
 

1. Het niet kunnen vinden van overnamekandidaten.  
Onze beoordeling: In theorie betekent dit dat uw geld stil staat. Nu is dat in dit geval niet 
helemaal waar, als spin-off van JEX Technology Group hebben wij namelijk een stabilisator 
mogen ontvangen. Dit betekent dat wij de gelden, zolang we ze niet kunnen inzetten, mogen 
doorlenen aan JEX Finance. Die er vervolgens bevoorschotting van facturen mee regelt. 
Normaal halen zij dit bij externe financiers, maar nu gebruiken ze dan deels het geld van Augias 
Flex, zodat het geld niet stil komt te staan. Het is een financiering met onderpand, waardoor 
de financiering vrijwel geen risico draagt. Een win-win situatie, want JEX betaalt aan ons een 
procent minder dan aan huidige financiers. Hiervoor komt een lening-overeenkomst tot stand. 

2. Te duur overnemen van bureaus.  
Onze beoordeling: Wanneer wij bureaus te duur overnemen is het verschil in de multiplier 
lager, wat minder rendement geeft. Dat zou zonde zijn. Door ons vooronderzoek naar potentie 
en stabiliteit maken we dit risico zeer beperkt. Tevens maken wij gebruik van onze jarenlange 
ervaring en van onze adviseurs om alles te beoordelen voordat wij een bod uitbrengen. De 
uiteindelijk koop heeft een akkoord van CFO Augias, CFO JEX en de twee adviseurs nodig, 
waarmee wij denken dat het risico volledig ondervangen is. 

3. De prestaties vallen tegen. 
Onze beoordeling: Het kan natuurlijk voorkomen dat wij ondanks ons onderzoek toch een 
tegenvallende onderneming aantrekken. We zullen dan alles doen om de onderneming 
groeiende en gezond te krijgen. Met de kosten reducerende basis vanuit JEX kunnen wij aan 
de achterkant veel rechttrekken van tegenvallende prestaties. 
Indien nodig kunnen we de slecht presterende onderdelen 
verkopen of financiering inzetten om de prestaties weer op 
niveau te krijgen. In geval van uitblijvende verbetering kan zelfs 
een splitsing van het bedrijf van nut zijn of kunnen losse 
onderdelen in de verkoop of ondergebracht worden bij 
franchisenemers van JEX Technology Group.  
 
Het feit dat wij bij voorkeur ondernemingen met trackrecord 
kopen, dat wij enorm veel ervaring in de markt hebben, een 
sterke maatschappij achter ons hebben staan en voor alle 
problemen snel oplossingen kunnen vinden (uit ervaring): dat 
plaatst voor ons het niveau van risico in de Gele categorie.  
 
Betreffende alle oplossingen en risico’s per besloten casus zullen wij u als aandeelhouder 
informeren. We zullen u per deelneming op de hoogte houden van onze eindconclusies en 
waar dat in resulteert. 
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Verwachtingen, prognoses en rendementen. 
 
Onze ambitie zal u duidelijk zijn. Een top-50-speler 
worden binnen vier jaar. Dat betekent dat wij in 2025 €60 
miljoen omzet zullen draaien.   
 
In de tabel aan de rechterzijde van deze pagina ziet u hoe 
wij de omzetprognose voorspellen. Deze omzet komt 
voort uit de investeringen (overnames) en groei van de 
portefeuille.  
 
In alle navolgende documentatie vindt u informatie 
omtrent uw maximaal te maken rendement. 
 
De waardeontwikkeling van Augias Flex 
Als management richten wij ons op het overnemen van uitzendbedrijven met veel potentieel 
op alle vlakken. U heeft dit op de vorige pagina’s kunnen lezen. Als Augias Flex willen wij 
maximaal 3 à 4 keer de EBITDA betalen. Vervolgens willen wij binnen vier jaar de groeps-
EBITDA verdubbelen, waarna verkoop aan private equity, een top-20-speler in de markt of via 
JEX aan de beurs mogelijk wordt. 

Aan deze verschillende mogelijkheden hangen 
verschillende kansen. De grote spelers in de markt 
betalen gemiddeld 6-8 keer de EBITDA, Private 
equity partijen betalen vaak meer dan 10 keer de 
EBITDA en op de beurs werken we met een variabele 
van 2 tot 4 keer de omzet. Daar liften we namelijk 
mee op de beursgang van JEX, en daar dus de 
waardering van, die dan op omzet gebaseerd is. 
 
Augias Flex verwacht in de gehele cyclus overnames 
te doen met een totale EBITDA van €5.000.000. Zoals 
aangegeven willen wij de EBITDA vervolgens 
verdubbelen. Van gemiddeld 10% naar de 20% die 
wij als doelstelling hanteren. Die 20%, die heeft ons 
ervaren management vaker waargemaakt. 
 

EBITDA verwachting 
De overnames in 2022 en 2023 zullen €1,5 
miljoen aan EBITDA per jaar moeten opleveren. 
In 2024 verwachten we daar voor €3 miljoen aan 
EBITDA aan toe te voegen. We trekken 
vervolgens per overname twee jaar uit voor een 
verdubbeling van EBITDA, wat de volgende 
EBITDA verwachting op tafel brengt, die u 
hiernaast kunt aflezen.   
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Waardeontwikkeling Augias Flex 
Zoals op de vorige pagina aangegeven, gebruiken we de EBITDA als maatstaf voor het 
potentiële rendement uit waardeontwikkeling. We hebben daarbij verschillende 
uitgangspunten. Hieronder staan ze in tabellen uitgewerkt. Let op: de verhoudingen zijn 
anders. U dient dus goed naar de aantallen in de tabellen te kijken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij bovenstaande waarderingen zijn wij uitgegaan van de eerdergenoemde multipliers. We 
hebben hierbij de ondergrenzen van de markt aangehouden, zodat we een veilige 
(conservatieve) berekening maken. Wij zijn ons bewust dat de betreffende multipliers vanaf 
jaar drie gelden, met het feit dat Augias dan op het gewenste omzetniveau draait, waardoor 
de multipliers gaan gelden bij verkoop. Deze tabellen geven u een goede indicatie betreffende 
de verwachtingen van Augias omtrent de waardeontwikkeling in diverse mogelijke scenario’s.  
 
Dividend 
We hebben u eerder in het document ook aangegeven dat wij dividenden en mogelijk speciale 
dividenden wensen uit te keren. We richten ons allereerst op 4% dividend. Wat op 
onderstaande tabellen neer zou komen bij een investering van €10.000.  
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Doel van de uitgifte. 
 
In deze investeringscasus is het doel vrij eenvoudig en rechtlijnig. 
 
Door middel van deze uitgifte willen wij een stevige basis van eigen vermogen leggen. Eigen 
vermogen waarmee we overnames van uitzendbureaus kunnen realiseren en de waarde van 
deze portefeuille stevig kunnen laten toenemen. 
 
We richten ons in deze ronde op eigen vermogen om een zo sterk mogelijke fundering voor 
aandeelhouders neer te zetten.  
 
Zoals we in het onderdeel hierboven al aangegeven hebben sturen we op gezonde 
rendementen vanuit overnames en efficiëntie. We dienen daarvoor middelden beschikbaar 
te hebben ten behoeve van de overnames en de directe aanpassingen die we willen 
doorvoeren in de overgenomen organisaties t.b.v. groei of waardevermeerdering.  
 
Tot het moment van de inzet van gelden ten behoeve van overnames zullen de gelden, zoals 
benoemd, ingezet worden bij JEX Finance tegen 6% rendement. Van daaruit kan het dividend 
ook uitgekeerd worden.  
 
 
Hoe zien de certificaten eruit? 
 
In deze uitgifte koopt u certificaten van Augias Flex. Deze zijn gekoppeld aan aandelen van 
Augias Flex. De aandelen zijn in beheer van ons stichting administratiekantoor en uitgegeven 
door onze notaris te Rotterdam.  
 
Met deze certificaten heeft u recht op tussentijdse winsten en uw deel van de winst bij 
verkoop van de organisatie. Het officiële stemrecht ligt volledig bij het bestuur van Augias 
Flex. Zoals gemeld nemen wij u wel mee in alle eindbeslissingen die genomen worden.  
 
Augias Flex heeft de situatie zo ingekleed, dat van verwatering geen sprake zal zijn in de 
komende jaren. Ook niet wanneer er in toekomstige jaren meer kapitaal wordt opgehaald 
voor nieuwe expansie.  
 
U bent hiermee verzekerd tegen een verwatering van uw aandelen waarop u geen zicht of 
invloed heeft. Wilt u meer weten over deze zekerheid. Neem dan contact met ons op. 
 
Augias Flex zal de certificaten ook inzichtelijk maken in het nieuwe handelsplatform van JEX, 
JEXchange. Zodat u daar alles inzichtelijk hebt. De geplande release van het handelsplatform 
staat momenteel voor september. Tot die tijd worden uw stukken netjes bijgehouden in ons 
register van Augias Flex en beheerd door de investor relations manager, Linda Admiraal. 
 
Heeft u hier vragen over, stel ze gerust via vragen@augiasflex.nl  
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Even samenvatten.  
 
Omdat we begrijpen dat er in dit document veel informatie te vinden valt hebben wij het 
hieronder nog even voor u samengevat. 
 
1. Augias Flex is een onafhankelijke spin-off vanuit JEX. Opgezet om kansen te benutten die 

vrijkomen in de markt.   
2. Augias Flex richt zich op het overnemen van (kleinere) uitzendorganisaties om tot een 

sterkere groep van uitzendmerken te komen, die uiteindelijk samen een dusdanige 
efficiëntie kunnen bieden en substantieel meer waard zijn.  

3. U heeft kennis gemaakt met het managementteam van deze organisatie en met de 
adviseurs vanuit JEX. Waarbij u heeft kunnen lezen waarom wij dit nu, in samenwerking 
met u, willen realiseren. 

4. We hebben u aangegeven hoe groot de markt is en hoe groot de kansen zijn voor Augias 
en u als investeerder. 

5. We hebben de risico’s die wij onderkennen aangekaart en daarbij aangegeven hoe wij 
hiermee om denken te gaan. 

6. U heeft kunnen lezen wat het verwachte potentieel is van Augias Flex en hoe we dit gaan 
realiseren. 

7. U heeft kunnen lezen dat wij geen stilstaand geld zullen ervaren en we op geld dat nog 
niet aan het werk is gezet, 6% zullen ontvangen.  

8. Naast het potentieel in waardestijging heeft u kunnen lezen dat wij ons richten op het 
bieden van 4% dividend per jaar en mogelijk tussentijds een speciaal dividend.  

9. Als afsluiter kunt u op de volgende pagina lezen hoe u daadwerkelijk kunt deelnemen. 
 
 
 
Wij kunnen begrijpen dat u na het lezen van deze informatie nog steeds vragen kunt hebben 
en dat u die graag vanuit ons beantwoord zou willen zien. Dat kan. U mag uw vragen mailen 
naar vragen@augiasflex.nl of naar de persoonlijke mailadressen die u op de website van 
Augias (www.augiasflex.nl) kunt vinden. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 
Indien u wenst te bellen, geef ons dat aan, met uw nummer daarbij. Dan bellen wij u op voor 
telefonisch overleg.  
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Hoe u kunt deelnemen aan Augias Flex? 
 
Deelnemen in Augias is vrij eenvoudig. We werken voor deze uitgifte met een online 
inschrijfformulier op onze website www.augiasflex.nl. 
 
U vult hier uw gegevens in, welke wij wettelijk nodig hebben en verstuurt deze via de knop 
onder het formulier. Vervolgens ontvangt u per mail van ons een bevestiging met daarin de 
betaalgegevens.  
 
Daarmee hebben we een dubbele controle op het juist verwerken van de juiste gegevens en 
bent u verzekerd van een correcte deelname. Uw geld en daarmee uw investering is dan in 
goede handen.  
 
Deelnemen kan per en vanaf €10.000.  
Deelnemen kan vanaf 21-07-2021 t/m 21-09-2021 
 
Wij hopen u snel te verwelkomen als investeerder van spin-off Augias Flex.  
 
 
 
Bedankt voor uw vertrouwen. 
 
Wij danken u zeer voor het aandachtig lezen van alle informatie omtrent Augias Flex. Wilt u 
persoonlijk contact met ons? Dat kan. U bent welkom op onze locatie te Rotterdam. Wij zitten 
in het bijgebouw van JEX Technology Group.   
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Bijlage 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Flexmarkt.nl (omzetranglijst top 100 2020) 
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