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Gereglementeerde informatie 
Vertrouwelijke informatie 
 
12 maart 2020 – 18u00 CET 

 
 
 

Geconsolideerde jaarresultaten 2019 
 

Nettoresultaat, aandeel van de Groep, bijna break-even  
in een moeilijke marktomgeving 

Totale herfinanciering van de Groep afgerond en verzekerd  
tot 2025 

 

Opmerkelijke gebeurtenissen: 

 Nettoresultaat, aandeel van de Groep, van - 0,2 miljoen EUR in 2019 tegenover een 
verlies van 25,5 miljoen EUR aan het einde van 2018; 
 

 Ondertekening van de globale herfinanciering van de Groep met de belangrijkste 
schuldeisers, die Hamon toelaat om haar financieringsbronnen te bestendigen tot in 
januari 2025; 
 

 Versterking van de financiële structuur van de Groep als gevolg van de herfinanciering: 
verbeterde ratio tussen niet-achtergestelde nettoschuld / eigen vermogen en quasi-eigen 
vermogen van 3,7x naar 1,8x; 
 

 Bestellingen geboekt voor 344 miljoen EUR, stijging van 5,6% tegenover 2018, waarvan 
120 miljoen EUR in het vierde kwartaal; 
 

 EBITDA vóór herstructureringskosten en andere baten en lasten van - 1,94 miljoen EUR 
tegenover 4,95 miljoen EUR in 2018. 
 

 Terugkeer naar een positieve operationele winstgevendheid in het tweede kwartaal van 
2019, met een EBITDA vóór herstructureringskosten en andere baten en lasten van 
1,13 miljoen EUR. 

  

 
1 Dit document betreft een Nederlandse vertaling van de hoofdpunten van de jaarresultaten van 2019, die voor het gemak 
van Nederlandstalige lezers werd opgesteld. Het volledige verslag kan in het Engels en Frans worden geraadpleegd op de 
website van Hamon (www.hamon.com). 
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Herfinanciering 

De Hamon-groep heeft in het tweede kwartaal van 2019 een overeenkomst voor globale 
herfinanciering ondertekend met daarin de volgende elementen: 

 Omzetting van een deel van de lijn van kredietbrieven in een doorlopend krediet voor 
14 miljoen EUR om dit tot 56 miljoen EUR te brengen. Deze extra kredietlijn maakt het 
mogelijk om bankleningen van dochterondernemingen tegen een lagere kost te 
herfinancieren; 

 Omzetting van 50% hiervan in een achtergestelde lening voor een bedrag van 
28 miljoen EUR, met 14 miljoen EUR voor de banken van de Groep en 14 miljoen EUR 
voor Sogepa. De rentevoet is vastgesteld op 5,5% waarvan 3,5% betaald zal worden 
op de vervaldag; 

 Verlenging van de looptijd van de obligatielening tot januari 2025, waarbij het bedrag 
van de terugbetaling (22 miljoen EUR) en van de jaarlijkse coupon met 40% verlaagd 
wordt; 

 Verlenging van de looptijd van de gesyndiceerde lening voor het doorlopende krediet 
en de resterende lijn van kredietbrieven tot januari 2025. 

Hamon kan dankzij deze overeenkomst haar balansstructuur versterken en haar voornaamste 
financieringsbronnen veiligstellen voor 5 jaar. Met deze herstructurering kan de Groep het 
transformatieplan dat van start ging in 2017 verder uitvoeren. 

Commerciële activiteiten 

Ondanks sterke concurrentie op de markt heeft de Groep het jaar 2019 afgesloten met een 
hoger niveau aan bestellingen met een toename van 5,6% tot 344 miljoen EUR. De 
onzekerheid over de herfinanciering van de Groep, waarvoor de overeenkomst in 
augustus 2019 gesloten werd, beperkte de mogelijkheden voor Hamon om voor grotere 
projecten te tekenen in de eerste 9 maanden van het jaar. Er werden meer bestellingen 
geboekt in het vierde kwartaal voor een bedrag van 120 miljoen EUR, tegenover een 
gemiddelde van 75 miljoen EUR in de eerste 3 kwartalen. 

De customer service activiteiten vertegenwoordigen 25% van de geboekte bestellingen in 
2019. De Groep versterkt haar organisatie verder in dit specifieke segment met zeer korte 
uitvoeringscycli, zodat risico's en de behoefte aan werkkapitaal beter beheerst kunnen 
worden. In dit verband bouwt de Groep ook haar aanbod op het vlak van onderdelen verder 
uit. 

Vooruitgang van projecten 

De omzet is met 11,4% gedaald in vergelijking met 2018. Dit is te wijten aan de vertraging in 
de vooruitgang van bepaalde projecten, die ingehaald zal worden in 2020, en aan het relatief 
lage aantal geboekte bestellingen in de eerste 9 maanden van 2019. 

De verkoop gerelateerd aan de customer service activiteiten bedroeg 75 miljoen EUR in 2019 
of 24,5% van de omzet. Het aandeel van deze activiteiten in de geconsolideerde omzet blijft 
groeien, in overeenstemming met de doelstellingen van het transformatieplan (+3,3% in 
vergelijking met 2018). 
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De activiteiten blijven goed verspreid over de verschillende werelddelen, waarbij het belang 
van Azië toeneemt. Dit blijft dan ook de markt met het grootste groeipotentieel. Het 
Amerikaanse continent blijft stabiel, terwijl het belang van EMEA met 8,2% afneemt. 

Operationeel resultaat 

Het EBITDA vóór herstructureringskosten en andere baten en lasten bedraagt 
- 1,94 miljoen EUR tegenover 4,95 miljoen EUR in 2018. Dit wordt enerzijds verklaard door de 
afname van de omzet en anderzijds door de verkleining van de marge voor de uitvoering van 
bepaalde contracten. De operationele prestaties zijn echter verbeterd vanaf het tweede 
kwartaal, wat leidde tot een positief EBITDA van 1,13 miljoen EUR, voornamelijk dankzij een 
beter activiteitenniveau (171,98 miljoen EUR, tegenover 133,95 miljoen EUR in het eerste 
halfjaar). 

Nettoresultaat 

Hamon sloot 2019 af met een nettoresultaat, aandeel van de Groep, van - 0,2 miljoen EUR 
tegenover een verlies van 25,5 miljoen EUR in 2018 (inclusief een kost van 9,9 miljoen EUR 
in verband met beëindigde activiteiten). De herfinanciering van de obligatielening, die een 
waardevermindering van 22 miljoen EUR omvat, heeft positief bijgedragen aan het 
nettoresultaat van de Groep tot 28,6 miljoen EUR. Het nettoresultaat werd ook beïnvloed door 
een stijging van eenmalige kosten. 

Balans 

Met de herfinanciering zet de Groep haar strategie om de financiële structuur te versterken 
verder. Haar eigen vermogen is met 30% toegenomen tot 27,2 miljoen EUR op 
31 december 2019, vooral dankzij de waardering tegen marktwaarde van de gesyndiceerde 
lening die werd geherfinancierd in 2019, in overeenstemming met IFRS 9. 

De netto financiële schuld daalde licht met 0,2%. Een deel van de schuld van de Groep werd 
trouwens omgezet aan het einde van 2019 in een achtergestelde lening voor een bedrag van 
10,1 miljoen EUR. Dit bedrag zal in de loop van 2020 geleidelijk worden verhoogd tot 
28 miljoen EUR, naarmate de schulden van bepaalde dochterondernemingen zullen worden 
geherfinancierd. De verhouding tussen niet-achtergestelde netto financiële schuld en eigen 
vermogen en quasi-eigen vermogen is verbeterd van 3,7x in 2018 naar 1,8x in 2019. 

Vooruitzichten 

Hamon brengt geen prognoses uit betreffende toekomstige resultaten.  
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Opmerking over 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. 

 

Voor meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 

Fabrice Orban, CEO   fabrice.orban@hamon.com 

Quentin Biart, CFO    quentin.biart@hamon.com 

 

Financiële kalender 

Jaarlijkse algemene vergadering 2020 28 april 2020 

Persbericht over kwartaalresultaten Q1 2020 28 april 2020 

Persbericht over semestriële resultaten S1 2020 10 september 2020 

 

Over Hamon 

De Hamon-groep is een wereldspeler op het gebied van engineering en contracting (ontwerp, 
installatie en projectbeheer). De strijd voor de bescherming van het milieu staat centraal bij 
haar activiteiten. Hamon ontwerpt, vervaardigt, plaatst en zorgt voor het onderhoud van 
kapitaalgoederen door de beste beschikbare technologieën te ontwikkelen en te gebruiken. 
Hamon draagt op deze manier bij aan een efficiënter gebruik van energie en een vermindering 
van de impact op het milieu voor haar klanten, elektriciteitscentrales en de industrie in het 
algemeen. Hamon stelt steeds duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossingen voor, 
ongeacht de locatie of de installatie (koeling, behandeling van rookgassen of 
warmteterugwinning). 


