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Voortzetting van de inspanningen om het eigen 
vermogen van Hamon te versterken 

 

Wijzigingen en actualisering 
 
Op 6 mei 2021 informeerde de vennootschap Hamon de markt (Trading Update Q1 2021 

(hamon.com)) dat het van plan was om een tweede fase door te voeren om het eigen 
vermogen van de groep te versterken naast de eerste fase die in de Eerste 
Informatiemedeling aan de Houders van Obligaties van de Vennootschap werd 
uiteengezet en is gepubliceerd op de internetpagina van Hamon 
(https://www.hamon.com/files/files/hamon-bond-issue/23-04-21/10-May-Hamon-
PREMIERE-NOTICE-DINFORMATION-OBLIGATAIRES-Version-Finale.pdf). 
 
Gedurende de afgelopen drie weken heeft het management van Hamon, in 
samenspraak met de Raad van Bestuur van de Vennootschap, de besprekingen met alle 
betrokken partijen bij deze twee fases van het plan om het eigen vermogen te 
versterken, voortgezet. In het kader van deze besprekingen is het duidelijk geworden 
dat de tweede fase van dit plan anders moet worden vormgegeven. 
 
De eerste operatie van deze tweede fase blijft ongewijzigd. Deze bestaat nog steeds uit 
een kapitaalverhoging door middel van de inbreng van geld, via een openbaar beroep 
op het spaarwezen voor een totaal brutobedrag (inclusief uitgiftepremie) van EUR 
7.043.573. Deze zal worden uitgevoerd door de uitgifte van 14.087.146 nieuwe 
aandelen tegen een inschrijvingsprijs van EUR 0,50 per aandeel. Deze operatie zal in het 
najaar van 2021 voorwerp uitmaken van een beslissing van de bevoegde instanties. 
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De principes van de tweede operatie die zal plaatsvinden, met name het voorstel dat 
aan de houders van de obligaties van de Vennootschap werd gedaan om hun obligaties 
geheel of gedeeltelijk om te zetten in aandelen van de Vennootschap tegen een prijs 
van EUR 0,50 per aandeel, worden behouden. De modaliteiten hiervan worden 
gewijzigd om rekening te houden met het feit dat in tussentijd een princiepsakkoord 
(dat thans wordt gefinaliseerd) werd afgesloten tussen Sogepa (de 
meerderheidsaandeelhouder) en vier bijzondere obligatiehouders. Hierin werd 
overeengekomen om obligaties / aandelen (steeds op basis van dezelfde prijs van EUR 
0,50 per aandeel) te wisselen in ruil voor de afstand door deze obligatiehouders van alle 
juridische procedures die deze in 2019 tegen de Vennootschap hadden opgestart. Dit 
akkoord onderlijnt de nauwe betrokkenheid van Sogepa en het feit dat deze het 
vennootschapsbelang van Hamon voorrang wenst te geven door het management in 
staat te stellen zich volledig toe te wijden aan de uitvoering van de ‘Roadmap 2025’. 
Hierbij mag niet worden vergeten dat de minnelijke beëindiging van de lopende 
juridische procedures voordelig is voor alle belanghebbende partijen. 
 
Omwille van de verstoring van het evenwicht dat hierdoor plaatsvindt, was het vereist 
om in het akkoord het totaal aantal aandelen waarin de obligaties kunnen worden 
omgezet, zoals oorspronkelijk met de aandeelhouders besproken, te herzien. 
 
Om rekening te houden met dit nieuwe evenwicht en de beperkingen van de banken 
die hebben bijgedragen aan de initiële fase om het eigen vermogen te versterken, wordt 
het totaal aantal aandelen die de Vennootschap in het kader van de tweede operatie 
toekent thans vastgesteld op 4.094.700 wat een bedrag van EUR 2.047.350 
vertegenwoordigt. Dit bedrag is identiek aan het bedrag dat de Banken hebben omgezet 
bij de uitvoering van de eerste fase van het plan om het eigen vermogen te versterken 
(met name EUR 2.100.000). Van dit bedrag van EUR 2.047.350 wordt een som van EUR 
480.000 bij voorrang aan Sogepa toegewezen om deze laatste in de mogelijkheid te 
stellen om 8 obligaties van het totaal van 271 obligaties dat deze op dat moment 
aanhoudt, om te zetten. Op deze manier verkrijgt Sogepa de gewenste hoeveelheid 
aandelen om zo een meerderheidsbelang (met name 50,03%) in de Vennootschap te 
behouden. Het saldo van het bedrag, met name EUR 1.567.350, zal aan de andere 
obligatiehouders worden aangeboden voor de geplande operatie om obligaties in 
aandelen om te zetten. 
 
Voor het overige blijven de andere praktische modaliteiten zoals omschreven in het 
persbericht van 6 mei 2011 gelden. De algemene vergadering van aandeelhouders zal 
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daarvoor in de loop van het najaar van 2021 worden bijeengeroepen en de 
obligatiehouders zullen op de hoogte worden gehouden door publicatie van de 
formaliteiten die zullen moeten worden vervuld in het kader van de omzetting van de 
obligaties. 
 
Bijgevolg is de tenuitvoerlegging van de tweede fase van het plan om het eigen 
vermogen te versterken slechts aan één voorafgaande voorwaarde onderworpen: de 
goedkeuring door de algemene vergadering van de obligatiehouders op 3 juni 2021 van 
alle voorstellen met betrekking tot de verlenging van de vervaldatum van de obligaties 
tot 30 januari 2035. 
 
Obligaties waarvan de houders geen keuze hebben gemaakt tussen de bovenvermelde 
opties of die niet zijn omgezet in het kader van de in het najaar van 2021 geplande 
kapitaalverhoging blijven ongewijzigd en zullen op de vervaldatum van 30 januari 2035 
worden terugbetaald. 
 
 
 
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 
 
 
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 voorlopige 
informatie. 
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