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Voltooiing van fase 1 van de versterking  
van het eigen vermogen van Hamon 

 

 
Het management van Hamon informeert de markt dat de verschillende stappen van 
Fase 1 van het plan om het eigen vermogen van de onderneming te versterken deze 
donderdag 3 juni 2021 voltooid zijn. 
 
De algemene vergadering van obligatiehouders heeft ingestemd met de verlenging van 
de looptijd van de obligatielening met 10 jaar tot 30 januari 2035. 
 
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft ingestemd met de 
kapitaalverhoging door inbreng in natura die voortvloeit uit de omzetting van de 
respectieve vorderingen ten belope van 2,1 miljoen euro op Sogepa en de banken in 
aandelen van de vennootschap, waardoor het kapitaal van deze laatste op 
39.370.611,60 euro gebracht wordt door de creatie van 8.400.000 nieuwe aandelen 
tegen een prijs van 0,5 euro per aandeel. 
 
Vervolgens besliste de raad van bestuur, handelend in het kader van het toegestaan 
kapitaal, om het kapitaal in contanten te verhogen met 15.000.000 euro, door de 
intekening van Sogepa, waardoor het kapitaal van Hamon op 54.370.611,60 euro 
gebracht werd, door de creatie van 30.000.000 nieuwe aandelen tegen een prijs van 0,5 
euro per aandeel. Het kapitaal van Hamon wordt nu vertegenwoordigd door 49.057.761 
aandelen. 
 
De notering van deze aandelen op Euronext Brussel zal gelijktijdig aangevraagd worden 
met die van de aandelen die in het kader van fase 2 gecreëerd zullen worden (zie 
hieronder).  
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Deze verwezenlijkingen effenen de weg voor de uitvoering van fase 2 van het 
kapitaalversterkingsplan, die in het najaar van 2021 zal plaatsvinden. Voor meer 
informatie over deze fase 2 wordt verwezen naar de persberichten van 6 mei en 28 mei 
2021, gepubliceerd op de website van de onderneming 
https://www.hamon.com/investors/financial-news/ 

  
 
Hieruit volgt ook dat Hamon binnenkort de gewone algemene vergadering van 
aandeelhouders zal bijeenroepen die op dinsdag 20 juli 2021 gehouden zal worden om 
de gecontroleerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2020 goed te 
keuren. 
 
De raad van bestuur en het management van Hamon willen alle belanghebbenden 
bedanken voor hun vertrouwen en hun positieve bijdrage aan de verwezenlijking van 
fase 1 van het kapitaalversterkingsplan.  
 
Voor meer informatie: 
 
Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 
Fabrice Orban, CEO   corporate@hamon.com + 32 (0)10 39 04 05 
Quentin Biart, CFO              quentin.biart@hamon.com         + 32 (0)10 39 04 22 
 
 
 
 
Profiel van de groep 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 informatie, in het bijzonder verklaringen betreffende de plannen, doelstellingen, 
verwachtingen en 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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