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Verdere inspanningen om Hamon eigen vermogen te 

verhogen - Actualisering 
 

 
 

In overeenstemming met wat werd meegedeeld in de persberichten van 6 mei en 28 mei 2021, heeft de 

Vennootschap op 8 juni 2021 aan de obligatiehouders verschillende opties aangeboden, namelijk de 

mogelijkheid om hun obligaties te converteren (Optie 1) in of om te wisselen (Optie 2) voor aandelen, of om 

ze te behouden (optie 3).  

 

Het maximale aantal obligaties dat voor conversie of omwisseling in aanmerking kwam, was 34, inclusief de 

8 obligaties die waren voorbehouden aan Sogepa, zodat het zijn status van meerderheidsaandeelhouder 

van de Vennootschap kon behouden. 

 

Het inschrijvingsformulier voor de genoemde opties moest uiterlijk op 30 juni 2021 – 17.00 uur CET naar 

behoren ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.  

 

Na de gebruikelijke controles te hebben uitgevoerd met betrekking tot de verschillende formaliteiten 

waaraan de obligatiehouders moeten voldoen die hun inschrijvingsformulieren tijdig hebben teruggestuurd, 

bevestigt de Vennootschap 60 ontvankelijke aanvragen met betrekking tot Optie 1 (conversie) en 1 

ontvankelijke aanvraag met betrekking tot Optie 2 (omwisseling) te hebben ontvangen.  

 

Door toepassing van de prioriteits- en toekenningsmechanismen en van de afrondingsprincipes zoals 

beschreven in bijlage 3 van het inschrijvingsformulier, zullen de 26 in aanmerking komende obligaties 

derhalve allemaal worden verdeeld onder de obligatiehouders die gekozen hebben voor optie 1 (conversie). 

Deze obligatiehouders zullen proportioneel worden behandeld wat betreft hun aantal obligaties. In dit 

verband wordt erop gewezen dat elke obligatiehouder die vooŕ optie 1 heeft gekozen, het recht heeft ten 

minste één obligatie om te wisselen.  

 

Bijgevolg is Optie 2 (omwisseling) de facto niet langer van toepassing bij gebrek aan omwisselbare obligaties 

en moet deze optie dus gelijkgesteld worden aan Optie 3 (behoud). 
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In de komende dagen zal de Vennootschap een gepersonaliseerde brief versturen naar elk van de 

obligatiehouders die Optie 1 hebben gekozen, om hen te bevestigen hoeveel van hun obligaties 

geconverteerd zullen worden in aandelen. De blokkering certificaten die worden afgegeven door een in de 

zin van artikel 7:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkende rekeninghouder 

kunnen uiteraard worden aangepast om alleen rekening te houden met het aantal voor conversie in 

aanmerking komende obligaties dat daadwerkelijk aan iedere obligatiehouder wordt toegekend. 

 

Voor meer informatie:  

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-Group is een wereldwijde leverancier van innovatieve milieuoplossingen. Haar activiteiten omvatten het 

ontwerp, de vervaardiging van belangrijke componenten, de installatie en het onderhoud van koelsystemen, 

rookgasbehandlingssystemen, terugwinningsketels (HRSG) voor electriciteitsproductie, hernieuwbare energie en andere 

industrieën. Hamon is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: HAMO). 
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