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Met de verkoop van de PHE-divisie neemt Hamon
een nieuwe belangrijke stap in haar transformatieplan
De groep Hamon maakt vandaag de verkoop van de divisie Process Heat Exchanger
(“PHE”) aan Grossmann GmbH, a company of the Duitse group Ingenieurburö R.
Grossmann GmbH & Co. KG (“Grossmann Group”) bekend. De Grossmann Groep is actief
op het gebied van engineering, inkoop en bouw en biedt totaaloplossingen voor de
behandeling van water, gas en energie.
Als strategisch investeerder wenst de Grossmann Groep de ontwikkeling van PHE en haar
activiteiten met betrekking tot het ontwerp en de productie van warmtewisselaars,
voornamelijk voor de chemische en petrochemische industrie en de energie- en
warmteterugwinningssector, verder te zetten.
Bernard Goblet, CEO van Hamon, verklaart: “De voltooiing van deze verkoop betekent een
stap vooruit in ons transformatieplan. Op deze manier zetten we onze terugtrekking uit
niet-strategische activiteiten verder en richten we ons op engineering als kernactiviteit. We
bedanken de medewerkers van PHE voor hun inzet de afgelopen jaren. We zijn ervan
overtuigd dat het bedrijf in goede handen is om zich met nieuwe middelen verder te
ontwikkelen.”
Aangezien het verwachte resultaat van de verkoop van activa met betrekking tot de
PHE-activiteiten al in het eerste kwartaal was voorzien, wordt geen impact verwacht op de
financiële resultaten van het tweede halfjaar.
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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).

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 een
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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