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Kwartaalresultaten Q1 2019 
 

Winstgevendheid van orders verbetert aanzienlijk 
 

Hoogtepunten: 

 De orders van Hamon voor het eerste kwartaal van 2019 bedragen 66,2 miljoen EUR. 
Tijdens dezelfde periode vorig jaar had de Groep voor 97 miljoen EUR aan orders geboekt. 
Het verschil wordt verklaard door het ontbreken van bestellingen voor grote projecten. Het 
is niet ongebruikelijk dat dit soort bestellingen enkele maanden op zich laat wachten. 
 

 De sterk verbeterde winstgevendheid van de orders heeft de volumedaling 
gecompenseerd. Dit resultaat is in lijn met de strategie om zich te richten op de meer 
winstgevende segmenten (kleinschaligere projecten en klantendienst). 

 
 
Markten en regio’s: 
 

 

Het grootste deel van de orders werd 
geplaatst in de energiesector en in de olie- 
en gasindustrie. 
 
Noot: over een periode van drie maanden 
is het belang van schommelingen in 
marktaandelen relatief. 
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Beoordeling per regio (per contracterende eenheid): 
 

Orders 

(in miljoen EUR) 
(excl. beëindigde activiteiten) 

2019 YTD 2018 YTD 

Noord- en Zuid-Amerika 12,7 37,8 

Azië 25,6 15,2 

EMEA 27,9 44,3 

TOTAAL 66,2 97,3 

 

 Noord- en Zuid-Amerika 

Deltak onderscheidde zich door orders in de klantendienstsector met hoge marge. De markt 
laat een opwaartse trend zien met meer kansen voor grote projecten. 
 
De koelmarkt heeft een zeer agressieve prijsconcurrentie gekend. De klantendienst blijft een 
constante bijdrage leveren. 
 

 Azië 

Azië kende een beter kwartaal in 2019 met een toename in de activiteiten van bijna 70%. 
 
De Chinese markt blijft relatief inactief in de koelsector, al zijn er exportmogelijkheden met 
Chinese ingenieurs- en bouwbedrijven. 
 
De klantendienst is momenteel op een relatief laag niveau. Er wordt een organisatie opgezet 
die zich met deze activiteit zal bezighouden. 
 

De regio Noord- en Zuid-Amerika kende in 
het eerste kwartaal een minder actieve en 
sterk concurrerende markt voor grote 
projecten. In lijn met de strategie van de 
Groep richtte de regio zich op 
kleinschaligere projecten en de 
klantendienst met hoge marges. 
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 EMEA 

Als we de impact van een groot project in 2018 (ter waarde van EUR 23 miljoen) buiten 
beschouwing laten, zijn de overige activiteiten met meer dan 30% toegenomen ten opzichte 
van dezelfde periode in 2018. 
 
De markt is zeer actief met een groot aantal mogelijkheden in alle marktsegmenten. 
 
 

Begrippenlijst 

 Nieuwe orders: nieuwe projecten waarvoor een contract of een toekenningsbrief werd getekend tussen 
Hamon en de klant, voor een bepaalde periode. 

 Portefeuille: de restwaarde van alle nieuwe orders geboekt door Hamon op een bepaalde datum, i.e. het 
verschil tussen de waarde van deze contracten en de opbrengsten die tot dat ogenblik werden geboekt voor 
deze contracten. 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
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: 
 
Persbericht resultaten eerste halfjaar 2019 5 september 2019 
 
 
Over Hamon: 
 

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. 
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