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Persbericht 

 

SOGEPA'S RAAD VAN BESTUUR KEURT HET 
HERFINANCIERINGSPLAN VAN HAMON GOED 
 
De Raad van Bestuur van Sogepa stelt vast dat Hamon Groep haar transformatieplan met 
succes verder zet. Ze moet nu een laatste stap zetten om dit plan uit te voeren: de 
herfinanciering van de gesyndiceerde lening en de obligatie-uitgifte, die beide in januari 2020 
vervallen. 
 
Hamon Groep heeft de voorwaardelijke goedkeuring van haar referentiebanken en van 
Sogepa verkregen voor de herfinanciering van de Groep en de versterking van haar eigen 
vermogen; Sogepa’s Raad van Bestuur heeft besloten om zich bij dit plan aan te sluiten. 
Deze overeenkomst is afhankelijk van de instemming van de obligatiehouders om (i) de 
looptijd van de obligatie-uitgifte van 55 miljoen EUR die in januari 2020 vervalt (ISIN-code 
BE0002210764, hierna de ‘Obligatie 2014-2020’ genoemd) te verlengen tot januari 2025 en 
(ii) een vermindering met 40% van zowel het aflossingsbedrag van de obligatie (tot 60.000 
EUR) als van de jaarlijkse coupon (tot 3,300% EUR bruto per jaar). Deze inspanning wordt 
gevraagd vanwege de obligatiehouders zodat ze eveneens bijdragen aan de aanzienlijke 
inspanningen die de andere financiële partners de afgelopen jaren hebben geleverd. De 
houders van de Obligatie 2014-2020 zullen binnenkort worden bijeengeroepen voor een 
algemene vergadering van obligatiehouders om hierover te beslissen. 
 
Na afloop van deze herfinanciering zal het eigen vermogen van Hamon Groep aanzienlijk 
verbeteren en wordt het mogelijk om een netto schuldratio op eigen vermogen te bereiken 
dat de marktnormen evenaart. Deze herstructurering zal Hamon Groep in staat stellen om 
de uitvoering van haar transformatieplan voort te zetten door zich te concentreren op de 
meer winstgevende en minder risicovolle segmenten (kleine projecten en klantenservice). 
 
Parallel met deze globale herfinanciering van Hamon Groep, heeft de Raad van Bestuur van 
Sogepa een aanbod goedgekeurd om de Obligatie 2014-2020 gedeeltelijk over te nemen 
voor een maximum cumulatief bedrag van EUR 10 miljoen (inclusief interesten), aan een 
prijs die niet hoger ligt dan EUR 50.000 per effect inclusief opgelopen interesten, op 
voorwaarde dat het aantal effecten dat in het aanbod wordt ingebracht minstens 185 
bedraagt. Als het totale aantal obligaties dat Sogepa in deze transactie wordt aangeboden 
kleiner is dan 185, zal Sogepa geen obligaties kopen.  
 
Deze aanpak maakt deel uit van de wil om het herfinancieringsplan van Hamon Groep te 
ondersteunen en biedt een extra alternatief voor obligatiehouders die hun effecten niet 
wensen te behouden, door hen toe te laten deze geheel of gedeeltelijk te verkopen. Het doel 
van Sogepa is om op de algemene vergadering van obligatiehouders de stemrechten uit te 
oefenen die verbonden zijn aan de aldus verworven obligaties ten voordele van de 
bovenvermelde verzoeken van Hamon Groep. 
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De voorwaarden van Sogepa's aanbod zijn als volgt: 

• Vanaf 9 juli 2019 om 9u00 tot en met 22 juli 2019 om 17u00 - de sluitingsdatum van 
het aanbod - worden de beleggers die hun obligaties wensen te verkopen, 
uitgenodigd om de tussenpersoon bij wie hun effectenrekening zich bevindt, de 
opdracht te geven om contact op te nemen met Bank Degroof Petercam NV, met 
maatschappelijke zetel in Nijverheidsstraat  44 te 1040 Brussel - als centraliserende 
loketbank -, en haar schriftelijk op de hoogte te brengen van het aantal obligaties 
waartoe zij zich onvoorwaardelijk verbinden om te verkopen, en van de gewenste 
prijs (die niet meer dan 50.000 euro bedraagt per aandeel inclusief opgelopen 
rente). Dit aanbod tot verkoop zal Sogepa enkel binden wanneer zij uitdrukkelijk 
toestemming heeft gegeven voor de verkoop. 

• Sogepa heeft besloten dat het aantal effecten dat Sogepa daadwerkelijk aanvaardt 
van elk van de investeerders die aan het bod hebben deelgenomen, als volgt zal 
worden vastgesteld  

o Eerst op basis van de voorgestelde verkoopprijs, d.w.z. de investeerders die 
de laagste prijs hebben aangeboden; 

o Vervolgens, en indien nodig, wordt voorrang gegeven aan beleggers die 
slechts één effect van de huidige Obligatie verkopen; 

o Vervolgens, en indien nodig, in chronologische volgorde op een dagelijkse 
basis, namelijk de beleggers die hun aanbod zo snel mogelijk bij hun bank 
zullen hebben geïntroduceerd; 

o Tot slot, en indien nodig, zal een gerechtsdeurwaarder een loting 
organiseren tussen de identieke verkoopaanbiedingen die door die banken 
bevestigd werden naar behoren en ten laatste op 22 juli 2019 om 17u00 aan 
Bank Degroof Petercam NV bevestigd werden, totdat de totale aankoopprijs 
van de aanvaarde aanbiedingen het maximumbedrag van 10.000.000 EUR 
(inclusief opgelopen interesten) heeft bereikt. 
 

• De dag na de sluitingsdatum van het aanbod zal Sogepa het aantal aanvaarde 
effecten meedelen en Degroof Petercam zal op instructie van Sogepa het aantal 
aanvaarde effecten bevestigen aan de tussenpersoon waar elke individuele 
belegger zijn verkoopinstructies heeft gegeven. Gelieve ermee rekening te 
houden dat de geaccepteerde verkoopaanbiedingen zullen worden uitbetaald 
aan hun individuele verkoopprijs, zoals die door elk van de obligatiehouders 
die deelneemt aan het aanbod, voorgesteld werd. 

• 3 dagen na de afsluiting van het aanbod, d.w.z. op 25 juli, zal Sogepa de fondsen 
overmaken tegen de individuele prijs, na ontvangst van de obligaties op haar 
effectenrekening bij Bank Degroof Petercam. 

 
Ter informatie, het persbericht van Hamon Group waarin het herfinancieringsplan wordt 
toegelicht, is beschikbaar in de bijlage. 
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Voor meer informatie: 
 
SOGEPA 
Nathalie Lafontaine : +32 (0)476.933.849 nlafontaine@sriw.be 
 
Bank DEGROOF PETERCAM NV, die optreedt als centraliserende loketbank namens en in 
opdracht van Sogepa: 
 
Corporate Finance           : 
Peter Van Raemdonck      +32 (0)2.662.82.64, p.vanraemdonck@degroofpetercam.com 
Anton Evens   : +32 (0) 2.662.87.39, a.evens@degroofpetercam.com 
of corporate.finance@degroofpetercam.com 
 
Syndication desk               :  
Erik De Clippel                   : +32 (0)2.287.95.34, e.declippel@degroofpetercam.com 
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