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Persbericht1

Gereglementeerde informatie

5 september 2018 – 18u00 CET

Resultaten eerste halfjaar 2018

Positieve resultaten van het transformatieplan;
nieuwe orders in duidelijk stijgende lijn

Belangrijke gebeurtenissen:

ü Bijzonder gunstige evolutie van de nieuwe orders tijdens het eerste halfjaar van 2018.
Het bedrag aan nieuwe orders stijgt met 65% in vergelijking tot dezelfde periode vorig
jaar en dit tot een totaal bedrag van 203 miljoen EUR.

ü De groep boekt een REBITDA van 1,5 miljoen EUR, wanneer enkel de activiteiten na de
herstructurering in overweging worden genomen, in vergelijking met een REBITDA van
-9,1 miljoen EUR per eind juni 2017. Deze duidelijke vooruitgang is het resultaat van de
reorganisatie- en besparingsinspanningen die gepaard gingen met de desinvestering van
verlieslatende activiteiten, een toegenomen aandacht voor projecten met hogere marges
en een aanzienlijke daling van de algemene kosten.

 in miljoen EUR

Activiteiten na de
herstructurering

Stopgezette
activiteiten en
kosten van de

herstructurering

Totaal

Nieuwe orders 203,4 0,0 203,4
Omzet 165,3 2,4 167,6
REBITDA 1,5 -2,0 -0,5

ü Na de negatieve impact van de kosten gerelateerd aan het transformatieplan wordt het
eerste halfjaar afgesloten met een nettoresultaat van -18 miljoen EUR.

1 Dit document betreft een Nederlandse vertaling van de hoofdpunten van de resultaten van het eerste halfjaar
2018, die voor het gemak van Nederlandstalige lezers werd opgesteld. Het volledige verslag kan in het
Engels en Frans worden geraadpleegd op de website van Hamon.
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Transformatie- en besparingsplan

Alle aangekondigde transformaties zijn uitgevoerd. Zo zijn onze industriële activiteiten in
Zuid-Afrika en Brazilië definitief stopgezet.

De gesprekken met een overnemer voor de divisie Process Heat Exchanger (PHE) bevinden
zich in de finale onderhandelingsfase, die naar verwachting voor het einde van het jaar zal
worden afgesloten. De verwachte impact hiervan werd opgenomen in het resultaat van het
eerste halfjaar.

De maatregelen voor structurele kostenverminderingen, voor het verbeteren van de
efficiëntie en voor de optimalisatie van het toeleveringsproces worden voortgezet met de
bedoeling de groep minder gevoelig te maken voor marktschommelingen.

Commerciële activiteit

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden in Azië en de Verenigde Staten bereikte de
groep een uitstekende evolutie van het aantal orders tijdens het eerste halfjaar. Deze
vaststelling is het resultaat van een strategie die enerzijds gericht is op kleinere projecten
met bijzondere aandacht voor customer services met hoge toegevoegde waarde en
anderzijds een focus op een grotere diversificatie van de eindmarkten.

REBITDA

De REBITDA van het eerste halfjaar bedraagt -0,5 miljoen EUR (in vergelijking met
-9,1 miljoen EUR voor dezelfde periode in 2017). Dit bedrag omvat 2 miljoen EUR verliezen
uit recentelijk stopgezette activiteiten, voornamelijk in Brazilië en Zuid-Afrika.

De marges verbeteren eveneens. De groep noteert geen noemenswaardige
verslechteringen van de marges zoals in 2017.

Nettoresultaten van de beëindigde activiteiten

Naar aanleiding van de tekoopstelling van de divisie PHE werden de verliezen van deze
divisie (met uitzondering van de intragroepsresultaten) geboekt onder beëindigde
bedrijfsactiviteiten.
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Het tijdens het eerste halfjaar geboekte verlies van -7,4 miljoen EUR omvat zowel het verlies
van de divisie PHE als de bijstelling van de verwachte verkoopprijs, rekening houdend met
de lopende onderhandelingen.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat van de groep werd beïnvloed door het positieve resultaat van de
activiteiten van de groep na de herstructurering (1,5 miljoen EUR), door de kosten van de
herstructurering (-4,7 miljoen EUR), alsook door het resultaat gerelateerd aan de divisie PHE
(-7,4 miljoen EUR).

Rekening houdend met deze elementen sluit de groep het halfjaar af met een verlies van
-18 miljoen EUR tegenover -11,8 miljoen EUR voor het eerste halfjaar 2017. Dit resultaat uit
2017 omvatte een eenmalig positief resultaat van 23,5 miljoen EUR uit de verkoop van
activa (voornamelijk de deelneming in Thermal Transfer Corporation).

Balans

De balans werd aanzienlijk versterkt door een schuldvermindering van 87 miljoen EUR die
werd geboekt in december 2017 na de herstructurering van de bankschuld en door de
kapitaalverhoging van 47 miljoen EUR die werd afgerond in februari 2018.

Vooruitzichten

Overeenkomstig haar beleid brengt Hamon geen prognoses uit betreffende toekomstige
resultaten.


