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Overname van Esindus 
 

Het management van Hamon informeert de markt dat het de aankoop van de familiale 
aandeelhouders van 61,11% van de ESINDUS-aandelen die Hamon nog niet bezat, heeft 
afgerond. 

Esindus is een vennootschap naar Spaans recht die al meer dan 65 jaar voornamelijk actief 
is in de koelsector (nat en droog) op het Iberisch schiereiland, maar ook in Mexico en Latijns-
Amerika. Ze heeft een zeer succesvolle ervaring en is al heel lang een bevoorrechte partner 
van Hamon. 

In de afgelopen 12 maanden heeft Esindus een orderboeking gerealiseerd van ongeveer 30 
miljoen euro en een positieve EBITDA van ongeveer 1,5 miljoen euro. 

De CEO van Hamon & Cie, Fabrice Orban, is verheugd met deze transactie “die Hamon in 
staat stelt zijn activiteiten in deze regio van de wereld verder te ontwikkelen. ESINDUS zal 
geleidelijk worden geïntegreerd in de organisatie van de Groep om een complementaire 
geografische pijler te worden voor de bestaande aanwezigheid van de Groep in Azië, EMEA 
en op het Noord-Amerikaanse continent ”. 

 

Voor meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 

Fabrice Orban, CEO   fabrice.orban@hamon.com 

Quentin Biart, CFO    quentin.biart@hamon.com 

 

Financiële kalender 

Persbericht over resultaten 2020 5 maart 2021 

Jaarlijkse algemene vergadering 2021 27 april 2021 
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Over Hamon 

De Hamon-groep is een wereldspeler op het gebied van engineering en contracting (ontwerp, 
installatie en projectbeheer). De strijd voor de bescherming van het milieu staat centraal bij 
haar activiteiten. Hamon ontwerpt, vervaardigt, plaatst en zorgt voor het onderhoud van 
kapitaalgoederen door de beste beschikbare technologieën te ontwikkelen en te gebruiken. 
Hamon draagt op deze manier bij aan een efficiënter gebruik van energie en een vermindering 
van de impact op het milieu voor haar klanten, elektriciteitscentrales en de industrie in het 
algemeen. Hamon stelt steeds duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossingen voor, 
ongeacht de locatie of de installatie (koeling, behandeling van rookgassen of 
warmteterugwinning). 


