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HAMON & Cie (International) NV – Organisatie van de gewone en 

buitengewone algemene vergaderingen van 28 april 2020 in het kader van de 

Covid-19-epidemie 

 

Omwille van de Covid-19-pandemie die momenteel in ons land woedt, de maatregelen van social distancing 

die de overheid in dat verband heeft genomen en overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 

2020, informeren we u over de praktische modaliteiten voor de organisatie van en de deelname aan onze 

gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 28 april 2020. 

De leden van het Bureau van de Algemene Vergadering komen per videoconferentie bijeen om hun taken 

met betrekking tot de Algemene Vergadering uit te voeren.  

De aandeelhouders zullen de algemene vergaderingen van Hamon & Cie (International) NV niet fysiek 

kunnen bijwonen. De aandeelhouders die de formaliteiten met betrekking tot hun deelname aan de 

Algemene Vergadering hebben vervuld, kunnen de videoconferentie bijwonen en krijgen hiervoor per 

e-mail de nodige informatie. 

De toelatingsvoorwaarden voor de algemene vergadering vermeld in de oproeping, blijven van toepassing. 

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de stemmingen worden uitgenodigd dit uitsluitend als volgt 

te doen: 

- Door voorafgaand aan de vergadering op afstand te stemmen met behulp van het stemformulier per 

correspondentie dat beschikbaar is op de website van de vennootschap 

https://www.hamon.com/investors/shareholders-meeting-reports/ of 

 

- Door een volmacht te geven met een specifieke steminstructie voor elk onderwerp op de agenda; een 

stemformulier bij volmacht is beschikbaar op de website van de vennootschap  

https://www.hamon.com/investors/shareholders-meeting-reports/ 
 

Het stemformulier per correspondentie of het stemformulier bij volmacht moet, ingevuld en 

ondertekend, uiterlijk op de vierde dag voor de vergadering aan de vennootschap bezorgd worden, 

kortom vrijdag 24 april om middernacht, via een e-mail naar het volgend adres: marie-

chantal.majerus@hamon.com.    

 

Aandeelhouders die de vennootschap vragen willen stellen over de agenda worden verzocht dit uitsluitend 

schriftelijk te doen.  Deze vragen moeten uiterlijk de vierde dag voor de vergadering, dus op 24 april 2020, 

in het bezit zijn van de vennootschap, per e-mail aan marie-chantal.majerus@hamon.com.  Ze zullen 

mondeling worden beantwoord in overeenstemming met het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020. 
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Voor meer info: 

Voor alle bijkomende inlichtingen, gelieve contact op te nemen met: 

Hamon Investor Relations             investorsrelations@hamon.com 

Fabrice Orban, CEO                    fabrice.orban@hamon.com 

Quentin Biart, CFO    quentin.biart@hamon.com 

 

Financiële kalender 

Algemene aandeelhoudersvergadering 2020  28 april 2020 

Publicatie van de kwartaalresultaten Q1 2020 28 april 2020 

Publicatie van de halfjaarresultaten H1 2020                                                        10 September 2020 

 

Hamon: profiel 

De Hamon Groep is een wereldspeler in engineering & contracting (ontwerp, installatie en 
projectmanagement). De activiteit van de Hamon Groep staat centraal in de strijd voor de 
bescherming van het milieu. Hamon ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt 
uitrustingen, systemen en componenten door de beste beschikbare technologieën te 
gebruiken of ze zelf te ontwikkelen. Hamon zorgt zo voor een grotere energie-efficiëntie en 
een lagere milieu-impact van klanten, elektriciteitscentrales en de industrie in het 
algemeen. Hamon stelt altijd duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossingen 
voor, ongeacht de locatie en de installatie (koeling, rookgasbehandeling of 
warmteterugwinning). 
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