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Kwartaalresultaten Q3 2018 
 

Orders blijven gunstig evolueren 

 

Hoogtepunten: 

 De orders van Hamon voor de eerste drie kwartalen van 2018 bedragen 
282 miljoen EUR, een stijging van 36% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit 
resultaat biedt een sterke portefeuille voor het volgende jaar. 
 

 De tekoopstelling van de divisie Process Heat Exchangers verloopt volgens plan en 
wordt naar verwachting tegen het einde van het jaar afgesloten. 

 
 
Markten en regio’s: 
 
 

 
 
 
 

Evenals in voorgaande jaren blijven 
energieproducenten de belangrijkste industriële 
sector qua volume. De chemische sector haalt 
de olie- en gasindustrie in. Deze laatste 
vertegenwoordigt 3% van het totaal aantal 
orders, in vergelijking met 16% vorig jaar. De 
orders in de metaalindustrie zijn aanzienlijk 
toegenomen, van 4% tot 14%, dankzij nieuwe 
contracten op het gebied van rookgas-
behandeling en koelsystemen. 
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Beoordeling per regio (per contracterende eenheid): 
 

Orders (in miljoen EUR, 
excl. beëindigde activiteiten) 

2018 YTD 2017 YTD 

Noord- en Zuid-America 86,239 59,908 
Azië 47,605 59,269 
EMEA 147,794 74,938 
Andere 13,229 
Totaal 281,638 207,343 

 
 
 

 Noord- en Zuid-Amerika 
 
Voor het derde kwartaal eindigt de regio Noord- en Zuid-Amerika met 86,2 miljoen EUR aan 
orders. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn de orders met 44% toegenomen, 
terwijl de portefeuille op het niveau van vorig jaar blijft. Wet Cooling ontving een grote order 
in de petrochemische sector en Customer Service blijft goed presteren. De marges zijn in lijn 
met de verwachtingen. 
 

 Azië 
 
Azië boekt 47,6 miljoen EUR op het einde van het derde kwartaal. Het aantal orders sinds 
de start van het jaar is lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, wat zich 
hoofdzakelijk laat verklaren door het gebrek aan contracten in Indië, Korea en Azië-Pacific. 
De marges zijn vergelijkbaar en de portefeuille voor de regio is aanzienlijk verbeterd ten 
opzichte van het vorige jaar. 
 

In dezelfde periode vorig jaar waren de orders 
evenwichtig verdeeld over de drie regio’s. Dit 
jaar onderscheidt Europa zich met 44% van de 
orders. 
Vorig jaar vertegenwoordigden de Verenigde 
Staten 30% van het totaal aantal orders. 
Vandaag is de regio goed voor 24% van het 
totaal aantal orders of een totaal van 
68 miljoen EUR sinds het begin van 2018. Veel 
Deltak-projecten (van de Amerikaanse entiteit 
gespecialiseerd in stoomgeneratoren met 
warmteterugwinning) bevinden zich echter in 
Azië. 
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Vermeldenswaard is dat het verkoopteam voor Azië ook bijdraagt aan projecten in de twee 
andere regio’s, zoals met een FGD-project in EMEA en Deltak-producten in Noord- en Zuid-
Amerika. Aangezien verschillende opportuniteiten zijn uitgesteld tot het vierde kwartaal, 
wordt er verwacht dat de regio het jaar sterk zal afsluiten. 
 
 

 EMEA 
 
In de EMEA-regio bedragen de orders sinds het begin van het jaar 148 miljoen EUR, twee 
keer zoveel als vorig jaar. Dit uitstekende resultaat is deels te danken aan een contract van 
45 miljoen EUR. Niettemin, zelfs zonder dit contract zouden de orders voor de EMEA-regio 
met 40% zijn toegenomen. Dit is het resultaat van een consolidatie van de activiteiten van 
Customer Service in de traditionele markten, alsook een doorbraak met nieuwbouwprojecten 
in enkele Oost-Europese landen. De gemiddelde marge van de orders in 2018 is eveneens 
verbeterd dankzij de voortdurende aandacht die de groep besteedt aan de Customer Service 
activiteiten, wat leidt tot meer winstgevendheid. 
 
 
 
 
 
 
 
Begrippenlijst 
 Nieuwe orders: nieuwe projecten waarvoor een contract of een toekenningsbrief werd getekend tussen 

Hamon en de klant, gedurende een bepaalde periode. 
 Portefeuille: de restwaarde van alle nieuwe orders geboekt door Hamon op een bepaalde datum, i.e. het 

verschil tussen de waarde van deze contracten en de opbrengsten die tot dat ogenblik werden geboekt 
voor deze contracten. 

 
 
 
 
 
 
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 jaarresultaten 2018 1 maart 2019 
Jaarlijkse algemene vergadering 2019 23 april 2019 
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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 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. 


