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Kwartaalresultaten Q3 2020 
 

Langzamere orderintake gedeeltelijk gecompenseerd door 
hogere marges 

Hoogtepunten: 

• Orders van 233 miljoen EURO in vergelijking met 226 miljoen EURO, een lichte 
stijging ten opzichte van 2019  

• Sterkere impact van de Covid 19-epidemie in het derde kwartaal, na twee eerste 
kwartalen conform verwachting 

• Verwachte contributiemarge hoger dan opgetekend over dezelfde periode in 2019.  
 
 
Markten en regio’s: 
 

  
 
 
 
Eind september bedroeg de nieuwe orders 233 miljoen EUR, vergeleken met 226 miljoen 
EUR voor dezelfde periode in 2019, wat overeenkomt met een stijging van 3%. De 
verwachte contributiemarge op dezelfde nieuwe orders is 6% hoger. 
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Beoordeling per regio (per contracterende eenheid): 

 

Orders (in duizend EUR) 2020 YTD 2019 YTD  

Noord- en Zuid-Amerika 39,353   79,902  

Azië 77,140 64,102  

EMEA 116,091 82,594  

TOTAAL 232,584 226,597  

 
 
Terwijl de inkomende bestellingen in de eerste twee kwartalen slechts licht werden 
beïnvloed door de wereldwijde vertraging als gevolg van de Covid 19-epidemie, wordt de 
derde, die over het algemeen minder actief is, aanzienlijk beïnvloed, ongeacht de regio. Azië 
en Amerika worden het hardst getroffen. Over het algemeen hebben klantenservice en grote 
projecten te kampen met vertraagde einde beslissingen. 
 
Ondanks deze sombere omstandigheden bevestigt droge koeling zijn goede resultaten voor 
2020 met een eerste bestelling voor een luchtcondensor in Japan voor een energiecentrale 
aangedreven door biomassa, een sector van hernieuwbare energie waarvoor de Groep 
meer producten uit haar verschillende gamma’s kan aanbieden, vooral wat betreft 
rookbehandeling en energieterugwinning. 
 
Hamon positioneert zich opnieuw als een belangrijke speler in het herstel van grote 
koeltorens, zowel voor natuurlijke trek zoals in Zuid-Afrika, als voor de vervanging van cellen 
voor een fabriek in Australië in de mestsector. Dit project kenmerkt zich door de vervanging 
van de ene cel na de andere terwijl de toren in werking blijft, wat veel voorbereidend werk en 
een stevige site-management vereist. 
 
De vooruitzichten voor het einde van het jaar zijn echter bemoedigend, met projecten die in 
de meeste sectoren en regio’s moeten worden afgerond. 
 
 
Covid 19 
 
De Groep blijft de effecten van de wereldwijde pandemie op haar activiteiten dagelijks 
volgen. De belangrijkste mogelijke effecten zijn tweeledig: 
 
• Een risico voor het vermogen van de Groep om de huidige projecten uit te voeren. Om dit 
risico te verkleinen, zijn er talrijke maatregelen genomen om de meest kritieke componenten 
van de toeleveringsketen te beveiligen en de technische capaciteiten te behouden in een 
scenario met lockdown en telewerk. 
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• Een risico voor het vermogen van de Groep om het huidige niveau van orders te 
behouden, en meer in het bijzonder voor het segment Customer Service, dat afhangt van het 
vermogen van teams om toegang te krijgen tot de sites van onze klanten. Het feit dat de 
energiesector door veel landen als kritiek wordt beschouwd, stelt onze klanten niettemin in 
staat om een bepaald niveau van activiteit te handhaven op de belangrijkste sites, op het 
gebied van onderhoudsprojecten, waarop Hamon is erg actief. 
 
De geografische diversificatie van de activiteiten van de Hamon Group maakt het mogelijk 
om de effecten van het coronavirus op zijn algehele activiteit te beperken. Bovendien heeft 
de Groep een beroep gedaan op de verschillende ondersteuningsmechanismen die werden 
ingevoerd door de regeringen van de landen waarin ze actief is, om de continuïteit van haar 
activiteiten te verzekeren. 
 
 
 

Begrippenlijst 

• Nieuwe orders: nieuwe projecten waarvoor een contract of een toekenningsbrief werd getekend tussen 
Hamon en de klant, voor een bepaalde periode. 

 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 
Fabrice Orban, CEO   corporate@hamon.com  +32.10.39.04.05 
Quentin Biart, CFO    quentin.biart@hamon.com  +32.10.39.04.22 
 
 
Financiële kalender: 
 
Persbericht jaarresultaten 2020 5 maart 2021 
Jaarlijkse algemene vergadering 2021 27 april 2021 
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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. 
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