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Kwartaaloverzicht Q1 2021 
 

Toewijzing orders nog steeds negatief beïnvloed door COVID 19 
 

Markante feiten: 

Order intake voor 48 miljoen EUR, vergeleken met 130 miljoen EUR over dezelfde periode in 
2020; dit laatste cijfer is uitzonderlijk hoog in vergelijking met de twee voorgaande jaren. 

 Nog steeds aanzienlijke impact van de Covid 19-epidemie waardoor de besluitvorming bij 
onze klanten vertraging oploopt.•  

Contributie marge in lijn met de verwachtingen 

 
 

Markten en regio's: 

 
 
 
De cijfers worden niet meer zoals voorheen gepresenteerd in drie regio's maar in vijf 
clusters, volgens de in december 2020 opgerichte organisatie. 
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Overzicht per Cluster (per contracterend bedrijf): 

Orders (in kEUR) 
  2021 YTD 2020 YTD 
EMEA 13.037 67.511 
NA 10.732 27.447 
LATAM 7.062 523 
APAC 9.288 27.071 
India 7.686 7.370 
TOTAAL 47.805 129.922 

 
EMEA 

De Cluster kon alleen een vertraging in de besluitvorming door aannemers constateren, 
zowel voor nieuwe projecten als voor grote renovaties. Orderontvangst komt voornamelijk 
overeen met Customer Service contracten. 

De vooruitzichten voor het tweede kwartaal zijn echter bemoedigend en zouden de 
vertraging moeten helpen goedmaken. Projecten waarvoor Hamon geselecteerd zou moeten 
worden, zullen binnenkort toegewezen worden op verschillende domeinen waar Hamon zeer 
actief is, zoals warmtecentrales en centrales met gecombineerde cyclus, evenals wijk- en 
datacenter-koeling en terugwinning uit afvalverbrandingsinstallaties. 
 

Noord Amerika 

Ook de orderintake van deze cluster bestaat voornamelijk uit Customer Service contracten. 
We merken echter de toekenning op van een contract voor een nieuwe wet ESP voor een 
verbrandingsinstallatie buiten de cluster, aangezien dit segment niet erg actief is in de 
Verenigde Staten. Een belangrijk project op dit gebied moet echter snel worden toegewezen. 
Hamon heeft een mix van luchtbehandelingstechnologieën die perfect geschikt zijn voor dit 
soort toepassingen, waardoor de Groep goed gepositioneerd zal zijn. Wat betreft 
warmteterugwinning wordt verwacht dat er een belangrijk contract zal worden toegekend in 
het Midden-Oosten. 
 

Iberia - Latam 

Het orderboek dat verband houdt met activiteiten op het Iberisch schiereiland wordt 
voornamelijk gegenereerd door Customer Service, waar Esindus, het bedrijf dat  in 
December 2020 werd overgenomen, goed ingeburgerd is. De activiteit in Latijns-Amerika 
draait meer om nieuwe projecten en grote renovaties. 
 

APAC 

De belangrijkste orders betreffen een grote koeltoren voor petrochemicaliën in Maleisië en 
een zakfilter voor een cementfabriek in Polen via een Chinese EPC. De activiteiten van onze 
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Koreaanse en Chinese kantoren met lokale EPC's zijn talrijk en zouden moeten leiden tot 
nieuwe contracten, of het nu gaat om koeling of luchtbehandeling op verschillende gebieden, 
zoals geothermische energie of raffinaderijen en petrochemische producten. 

 
India 

Twee grote koeltorenprojecten voor een raffinaderij in Rajasthan zijn toegekend aan Hamon. 
Er zijn nog veel projecten op korte en middellange termijn, maar de ontwikkeling van Covid 
19 in het land zal het besluitvormingsproces meer dan waarschijnlijk verschuiven. 

 

Verklarende woordenlijst 

 Orderintake: de nieuwe projecten waarvoor een contract of een toekenningsbrief is getekend tussen 
Hamon en de klant, voor een bepaalde periode. 

 Orderboek: op een bepaalde datum, de restwaarde van alle nieuwe orders die door Hamon werden 
ontvangen, kortom het verschil tussen de waarde van deze contracten en de omzet die tot op heden op 
deze contracten werd geboekt. 

 
 
Voor meer info: 
 
Hamon Investors Relations     investorsrelations@hamon.com 
Fabrice Orban, CEO      fabrice.orban@hamon.com 
Quentin Biart, CFO       quentin.biart@hamon.com 
  
 
Financiële kalender: 
 
Publicatie van de halfjaarresultaten H1 2021  10 september 2021 
 
 
Profiel van de Groep Hamon: 
 
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). 
 


