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Kwartaaloverzicht Q1 2018 
 

De Hamon groep plukt de eerste vruchten van haar 
reorganisatie 

Hoogtepunten: 

 
✓ Op het einde van het 1e kwartaal1 2018 bedroeg de orderontvangst van de Groep 

EUR 97 miljoen, een stijging met 18,8% in vergelijking met dezelfde periode van vorig 
jaar. 
 

✓ Eind april 2018 werd een belangrijk contract ter waarde van meer dan EUR 40 miljoen 
ondertekend in het kader van de bouw van een elektriciteitscentrale in Vietnam. 

 
✓ De in februari voltooide kapitaalverhoging heeft de financiële structuur van de Groep 

aanzienlijk verbeterd. Het bedrag van EUR 47 miljoen dat in het kader van deze 
fondsenwerving is aangetrokken, bevestigt het succes van de operatie. 
 

✓ Het verkoopproces van de activiteiten van de divisie Process Heat Exchangers (PHE) 
wordt voortgezet met blijken van belangstelling van verschillende kandidaat-
overnemers. 

 
✓ Het transformatie- en besparingsplan van de Groep blijft evolueren zoals gepland. 

Synergieën, kostenreducties en een grotere nabijheid tot de klanten, gekoppeld aan 
de nieuwe regionale organisatie, zullen een positieve impact hebben in 2018. 

 
Bernard Goblet, Algemeen Directeur: « De prestaties van het eerste kwartaal van 2018 
tonen aan dat de organisatorische en financiële transformatie, doorgevoerd door de Groep, 
zijn vruchten afwerpt. Vorig jaar voerde Hamon een transformatieplan uit met als doel zich te 
concentreren op de belangrijkste activiteiten en dichter bij de regionale markten te komen. 

                                                 
1 Nieuwe bestellingen/orderontvangsten: nieuwe projecten waarvoor Hamon en de klant gedurende een bepaalde periode 

een contract of toewijzingsbrief van een bestelling (« letter of award ») hebben ondertekend. 
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De nieuwe organisatie streeft er ook naar processen te optimaliseren en te genieten van 
synergieën en schaalvoordelen. Dit plan verloopt in lijn met onze verwachtingen. »  
 
« In financiële termen is de balans van de Groep volledig hersteld door een belangrijke 
herstructurering met inbegrip van een aanzienlijke vermindering van de schuldenlast en een 
kapitaalverhoging. Dankzij deze maatregelen is Hamon opnieuw stevig onderbouwd. » 
 
Markten en Regio’s 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het einde van het eerste kwartaal van 2018 
zijn de elektriciteitsproducenten en de 
metallurgische industrie de belangrijkste 
klanten van de Groep. Hun aandeel in de 
orderontvangsten is met 68% relatief stabiel ten 
opzichte van dezelfde periode in 2017 (65%). 

De traditionele markten van Hamon, namelijk 
Europa en Noord-Amerika, vertegenwoordigen 
73% van de totale nieuwe orders voor het 
eerste kwartaal. Dit aandeel is aanzienlijk hoger 
dan in 2017 (48%). De regio Azië-Stille Oceaan 
daarentegen komt op 19%, terwijl deze in 2017 
39% bedroeg. 
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Beoordeling per regio 

Bestellingen (in miljoen EUR)2 2018 YTD 2017 YTD 

Noord- en Zuid-Amerika 37,8 27,8 

Azië 15,2 31,1 

EMEA 44,3 22,9 

TOTAAL 97,3 81,9 

• Noord- en Zuid-Amerika 

De regio begon het jaar goed met orderontvangsten van circa EUR 38 miljoen in het eerste 
kwartaal, dit is EUR 10 miljoen meer dan in het eerste kwartaal van 2017. Er werden orders 
binnengehaald in alle productlijnen maar met een groter aandeel voor koelsystemen. Ook de 
marges op projecten waren hoger dan in het eerste kwartaal van 2017, ondanks de moeilijke 
marktcondities in Noord-Amerika. 

• Azië 

De nieuwe regionale organisatie is nu volledig operationeel en de activiteit op de Aziatische 
markt profiteert van synergieën die worden gecreëerd door een wereldwijde marketing 
aanpak. In de regio wordt gezocht naar mogelijkheden met betrekking tot de volledige 
productportefeuille van Hamon, met enkele contracten die in het eerste kwartaal zijn 
getekend, waarvan bepaalde in andere regio's zijn geregistreerd. In India werd een 
belangrijk contract omtrent de ontzwaveling van rookgassen afgesloten. Verder heeft de 
groeiende vraag naar onze producten in de sector Oil & Gas geleid tot de toewijzing van een 
contract in Thailand en voor de komende maanden wordt een toename van de activiteit in dit 
segment verwacht. De service na verkoop is in lijn met de verwachtingen. Het grote contract 
van meer dan EUR 40 miljoen in Vietnam zal deel uitmaken van de orders voor het tweede 
kwartaal. 
 

• EMEA 
 
De nieuwe bestellingen die in het 1e kwartaal werden geregistreerd, bedragen EUR 44 
miljoen, bijna twee keer zo veel als in het 1e kwartaal van 2017. Deze zeer goede prestatie 
is voornamelijk te danken aan twee sleutel-op-de-deur contracten die in het eerste kwartaal 
werden ondertekend. Het eerste betreft de bouw van een rookgasontzwavelingsinstallatie 
(FGD) voor een staalfabriek in Duitsland en het tweede betreft koeltorens voor een 
belangrijk datacenter in België. Daarnaast zijn in Duitsland, Frankrijk en Saoedi-Arabië 
diverse renovatie- en onderhoudscontracten afgesloten voor koel- en 
luchtkwaliteitssystemen.  
 

                                                 
2 Nieuwe bestellingen/orderontvangsten: nieuwe projecten waarvoor Hamon en de klant gedurende een bepaalde periode 

een contract of toewijzingsbrief van een bestelling (« letter of award ») hebben ondertekend. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 
Bernard Goblet, CEO   corporate@hamon.com  +32.10.39.04.05 
Christian Leclercq, CFO   christian.leclercq@hamon.com +32.10.39.04.22 
 
Financiële kalender: 
 
Persbericht resultaten 1e semester 2018      5 september 2018 
Kwartaal overzicht T3 2018 31 oktober 2018 
 
 
Profiel van de Hamon Groep :  

 

De Hamon Groep (www.hamon.com) is een wereldspeler op het gebied van engineering en 

contracting (engineering, bouw- en projectmanagement). Haar activiteiten omvatten ontwerp, de 

productie van belangrijke componenten, de installatie en het onderhoud van koelsystemen, 

controlesystemen voor luchtvervuiling, warmteterugwinningsketels (HRSG) alsook schoorstenen voor 

de elektriciteitsopwekking, olie-en gassector en 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 die risico's en onzekerheden, in het bijzonder verklaringen betreffende 

de plannen, de doelstellingen, de verwachtingen en de bedoelingen van Hamon impliceren. 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 voordoen, 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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