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Uitstel van de publicatie van het jaarverslag en de statutaire 
jaarrekening van Hamon & Cie voor 2020 

 
Het management van Hamon & Cie informeert de markt dat het jaarverslag en de 
geauditeerde statutaire jaarrekening voor 2020 op een latere datum beschikbaar zullen 
worden gesteld. 
 
De Raad van Bestuur zal aan de statutaire Algemene Vergadering van 27 april 2021 
voorstellen om uitgesteld te worden met oog op de afsluiting van de jaarrekening. De 
uitgestelde vergadering zal binnen de maand na de publicatie van de geauditeerde 
jaarrekening en het jaarverslag worden gehouden. 
 
Deze informatie zal aan de markt worden meegedeeld en zal beschikbaar zijn op de website 
van Hamon. 
 
In afwachting van deze publicatie heeft Hamon verzocht om de koers van haar aandelen te 
schorsen. 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 
Fabrice Orban, CEO   corporate@hamon.com  +32.10.39.04.05 
Quentin Biart, CFO              quentin.biart@hamon.com            +32.10.39.04.22 
 
Financiële kalender: 
 
Algemene Vergadering 2021 27 april 2021 
 
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 
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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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