Persbericht

Overname Olympia Nederland volledig afgerond
Avedon Capital Partners investeert met ambitieuze ondernemer in
uitzendorganisatie Olympia
Amsterdam, 6 juni 2016 - Na eerdere goedkeuring van de ACM is de voorgenomen overname van Olympia Nederland door
franchise ondernemer Dimitri Yocarini en Avedon Capital Partners volledig afgerond. Met de verkoop van de aandelen
door NIBC aan een ondernemer die het bedrijf en de markt goed kent, gesteund door een solide investeerder en de
gezamenlijke visie voor Olympia met de franchise-ondernemers, is het bedrijf klaar voor de uitwerking van een op groei
gerichte strategie.
Olympia Uitzendbureau, opgericht in 1969, is een uitzendorganisatie met zo’n 90 reguliere en 50 in-house vestigingen in
Nederland. Naar omzet gerekend behoort Olympia tot de top van de uitzendbureaus van Nederland. Olympia levert een
breed scala aan personeelsdiensten en richt zich daarbij op vrijwel alle marktsegmenten. Als enige grote uitzender hanteert
Olympia een franchiseformule: de lokale vestigingen zijn in handen van zelfstandige ondernemers. Door haar uitgebreide onen offline netwerk kan Olympia bedrijven en uitzendkrachten de voordelen bieden van een grote landelijke organisatie, in
combinatie met de kracht en betrokkenheid van het lokale ondernemerschap.
Yocarini, die zijn carrière 15 jaar geleden als intercedent in de Olympia-vestiging in Apeldoorn begon, is inmiddels benoemd
tot CEO. De loopbaan van Yocarini illustreert het ondernemerschap dat de franchisenemers van Olympia kenmerkt. Yocarini
was eerder eigenaar van de vestigingen in Amersfoort en Utrecht en sinds 2010 de eigenaar van de vestigingen in Amsterdam.
Dimitri Yocarini: “Olympia is een prachtig bedrijf met een onderscheidende en ondernemende cultuur. Die kracht, in
combinatie met gerichte investeringen in verdere digitalisering, vernieuwende vormen van dienstverlening en specialisatie
in marktsegmenten gaan we optimaal benutten. Ik ben blij dat ik het vertrouwen heb gekregen om leiding te geven aan dit
bijzondere bedrijf.”
Alfred Tulp, Partner, Avedon Capital Partners: “Olympia is een voorbeeld van een bedrijf met een uitstekende uitgangspositie
voor snelle groei en past daarom perfect in onze portfolio. We hebben veel vertrouwen in de ambitieuze strategie en in ons
partnership met een zeer gecommitteerd management team.”
Over Avedon Capital Partners
Avedon Capital Partners is een onafhankelijke investeringsfirma bestaande uit twaalf investeringsprofessionals met kantoren
in Amsterdam en Düsseldorf. Avedon investeert groeikapitaal en expertise in middelgrote bedrijven die marktleider zijn in
hun sector. Door middel van sectoronderzoek zoekt Avedon bedrijven waarbij de focus ligt op de volgende sectoren: i)
software & technologie, ii) hoogwaardige maakindustrie, iii) consumentengoederen en iv) zakelijke dienstverlening. Avedon
werkt graag als partner met sterke managementteams of ondernemers die een onderscheidend en ambitieus groeiplan
hebben. Sinds 2003 heeft Avedon 18 bedrijven ondersteund in het realiseren van hun ambities.
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