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De instemming van de obligatiehouders over  
de herfinanciering van de Groep laat Hamon toe om  

haar transformatieplan verder te zetten 
 

Op donderdag 22 augustus 2019 heeft de algemene vergadering van obligatiehouders de 
wijzigingen van de Obligatievoorwaarden – met name de verlenging van de looptijd van de 
obligatie-uitgifte tot januari 2025, met een vermindering van 40% van het aflossingsbedrag en 
de jaarlijkse coupon – goedgekeurd. 
 
De overeenkomst is de laatste belangrijke stap in het globale herfinancieringsplan van de 
Hamon-groep, met als doel de looptijden van de voornaamste financieringsbronnen van de 
Groep te verlengen en haar financiële structuur te versterken. 
 
De Groep legt nu, vanuit juridisch oogpunt, de laatste hand aan de verschillende 
overeenkomsten tussen de partijen betrokken bij het plan. Dit proces zal enkele weken in 
beslag nemen. 
 
Het management van Hamon wil alle partijen bedanken die hebben deelgenomen aan de 
strategische herpositionering van de Groep en op die manier hun vertrouwen in de Groep en 
haar toekomstige projecten opnieuw hebben bevestigd. 
 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 
Bernard Goblet, CEO   corporate@hamon.com  +32.10.39.04.05 
Christian Leclercq, CFO   christian.leclercq@hamon.com +32.10.39.04.22 
 
 
Financiële kalender: 
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Over de Hamon-groep: 
 
De Hamon-groep (www.hamon.com) is een wereldspeler op het gebied van engineering & contracting 
(ontwerp, installatie en projectmanagement). Haar activiteiten omvatten het ontwerp, de productie van 
belangrijke onderdelen, de installatie en het onderhoud van koelsystemen, controlesystemen voor 
luchtvervuiling (APC), terugwinningsketels (HRSG) alsook schoorstenen voor energieproductie, voor 
de olie- en gassector en voor bepaalde andere zware industriële sectoren zoals metallurgie, glas en 
chemie. Hamon is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: HAMO). 
 
Toekomstgerichte informatie 
 
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, in het bijzonder verklaringen betreffende de plannen, de doelstellingen, 
de verwachtingen en de voornemens van Hamon, die risico's en onzekerheden inhouden. Lezers worden gewaarschuwd dat 
dergelijke verklaringen bekende en onbekende risico's kunnen inhouden en onderhevig zijn aan aanzienlijke operationele, 
economische en concurrentiële onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van Hamon liggen. Indien één van deze 
risico's en onzekerheden zich voordoet, of indien hypotheses onjuist blijken, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk 
afwijken van de geanticipeerde, verwachte, geprojecteerde of geschatte resultaten. In deze context ziet Hamon en elke 
andere persoon af van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid van de verstrekte voorspelde 
informatie. 


