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Persbericht
Gereglementeerde informatie

31 oktober 2019 – 18u00 CET

Kwartaalresultaten Q3 2019

Verhoging van de marges compenseert gedeeltelijk
het lagere aantal geboekte orders

Hoogtepunten:

· De orders bedragen 226 miljoen EUR, tegenover 281 miljoen EUR het jaar ervoor.
Dit is het gevolg van de onzekerheid over de herfinanciering van de Groep in het
eerste semester van het jaar, die in augustus vorig jaar werd afgesloten

· Verbetering van de marges

Markten en regio’s:

Eind september bedroeg het aantal orders 226 miljoen EUR, tegenover 281 miljoen EUR in
dezelfde periode in 2018. Afgezien van een order van 11,7 miljoen EUR voor de bouw van
een mijnschachttoren in Canada, ligt de omvang van de andere orders in lijn met de tendens
van het begin van het jaar. Het gaat namelijk om middelgrote projecten met betere marges.
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Beoordeling per regio (per contracterende eenheid):

Orders (in duizend EUR) 2019 YTD 2018 YTD

Noord- en Zuid-Amerika 79.902 86.239
Azië 64.102 47.605
EMEA 82.594 147.794
TOTAAL 226.597 281.638

De geboekte orders voor het laatste kwartaal zijn redelijk goed verdeeld over de
verschillende regio’s, met onder meer de renovatie van een koeltoren met natuurlijke koeling
in Australië, een kant-en-klare koelinstallatie voor een raffinaderij in India, een
rookgasbehandelingsinstallatie voor een verbrandingsoven voor gevaarlijk afval in China,
twee andere renovatieprojecten voor koelsystemen in Europa en een aantal
warmteterugwininstallaties voor Deltak in de Verenigde Staten.

De daling van het aantal orders is vooral te wijten aan een lager aantal opportuniteiten in de
sector van de elektriciteitsproductie, die vandaag slechts 33% van het orderboek van de
Groep vertegenwoordigt, en aan de beslissing om te focussen op activiteiten met een lager
volume en een redelijke rentabiliteit. De Groep blijft uiteraard geïnteresseerd in projecten
van aanzienlijke omvang, op voorwaarde dat zij niet verantwoordelijk is voor de financiering
van de uitvoering van deze contracten.

In de loop van een jaar komen orders voor grote projecten uiteraard niet regelmatig voor en
het varieert sterk van jaar tot jaar. In 2018 boekte de EMEA-regio in het tweede kwartaal
twee grote projecten voor een totaalbedrag van 67 miljoen EUR, wat de duidelijk minder
goede prestaties van de regio in de eerste negen maanden van het lopende jaar verklaart.

Wat de verschillende productlijnen betreft, zijn er een aanzienlijk aantal orders geboekt in de
koeltorenactiviteit, wat het leiderschap van Hamon in deze markt bevestigt.

Op het gebied van droge koeling is de activiteit momenteel zeer zwak. Voor de
rookbehandelingsactiviteit zitten veel projecten in de pijplijn. Dit is het resultaat van de
bewustwording in vele landen dat het noodzakelijk is om degelijke klimaatdoelstellingen te
halen.

Deze hernieuwde activiteit is vrijwel algemeen en de ontwikkelingsinspanningen van Hamon
op de Aziatische markt zouden op korte en middellange termijn moeten worden beloond.

Het verwachte niveau van de marge op de orders die in de eerste drie kwartalen van 2019
werden opgenomen is hoger dan in dezelfde periode in 2018, wat de effecten van de daling
van het ordervolume gedeeltelijk compenseert.
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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 jaarresultaten 2019 5 maart 2020
Jaarlijkse algemene vergadering 2020 28 april 2020

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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