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Fabrice Orban volgt Bernard Goblet op als CEO van Hamon

Vanaf 1 maart 2020 zal Fabrice Orban Bernard Goblet opvolgen als CEO van de Hamon-
groep. Om persoonlijke redenen heeft Bernard Goblet besloten zijn samenwerking met
Hamon eind februari te beëindigen. Hij blijft echter ter beschikking van de Groep om een
goede overgang te waarborgen.

Fabrice Orban is momenteel Executive Vice President van de tak Industry, CEO van de
divisie Metals en lid van het Extended Executive Committee van John Cockerill (voorheen
CMI).

Fabrice heeft een ruime ervaring op het vlak van engineering, grote contracten en industriële
technologieën dankzij de 14 jaar die hij heeft doorgebracht in verschillende operationele
functies bij John Cockerill, waar hij zijn carrière is begonnen als jonge ingenieur en
projectmanager van 1998 tot 2002. In 2002 trad hij in dienst bij McKinsey & Company, waar
hij eerst 4 jaar in Europa doorbracht vanuit Brussel en daarna 3 jaar in het Midden-Oosten
vanuit het kantoor in Dubai. Eind 2009 trad Fabrice opnieuw toe tot John Cockerill, eerst als
lid van het Industry Management Committee verantwoordelijk voor de bedrijfsontwikkeling en
voor de wereldwijde “Pickling & Rolling Technologies”-teams. Daarna werd hij uitgenodigd
om medio 2014 het Executive Committee van de groep te vervoegen om de transformatie
van de divisie Metals te leiden. Fabrice heeft een academische achtergrond in de
toegepaste wetenschappen en managementwetenschappen en studeerde af aan de Ecole
Polytechnique (Executive Master) in Parijs, de Solvay Business School (ULB, Master in
Finance and International Trade), HEC Liège (ULiège, handelsingenieur) en de Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e) in Nederland (Erasmus). Hij is wetenschappelijk medewerker
bij HEC Liège.

De verandering van CEO komt op een scharniermoment voor de Groep. Met de
herstructurering van het activiteitenportfolio, de aanzienlijke vermindering van de omvang
van de organisatie, de reorganisatie van de management- en rapporteringsprocessen en de
afronding van de balansherstructurering en herfinanciering van de Groep loopt de eerste
fase van de transformatie namelijk ten einde.
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Dankzij de inspanningen van de verschillende teams en het management kan de Groep,
waarvan de technische capaciteiten wereldwijd door klanten worden erkend, zich vandaag
opnieuw volledig op de toekomst richten, met name door in te spelen op de technische en
commerciële ontwikkelingen in de snel veranderende wereldmarkten.

De aandeelhouders en de Raad van Bestuur danken Bernard Goblet van harte voor zijn
vastberaden optreden tijdens deze eerste fase van de transformatie van Hamon en wensen
Fabrice Orban en de teams van de Groep veel succes bij het aangaan van toekomstige
uitdagingen.

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
Quentin Biart, CFO quentin.biart@hamon.com +32.10.39.04.83

Financiële kalender:

Persbericht jaarresultaten 2019 12 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).
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