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Mont-Saint-Guibert, 9 februari 2022 

 

 

Hamon & Cie (International) SA - Bemoedigende commerciële resultaten voor 2021 en versnelde 

herstructurering van de groep via een gerechtelijke reorganisatieprocedure. 

 

Ondanks een economische context die in het eerste halfjaar van 2021 nog sterk te lijden had onder de 

pandemie, getuigt het aantal bestellingen, op het einde van het jaar, ter waarde van 302 miljoen EUR, van 

een positieve commerciële dynamiek in de verschillende marktsegmenten waarin de groep actief is. 

 

Niettegenstaande de volgehouden inspanningen van het management en de Raad van Bestuur en de 

bevestigde belangstelling van potentiële investeerders voor de ontwikkeling van de activiteiten inzake 

koolstofopvang en energietransitie, kon de noodzakelijke tweede fase van het in 2021 aangekondigde 

kapitaalversterkingsplan1 tot op hedenniet worden uitgevoerd, aangezien de behoeften groter zijn dan het 

aanvankelijk aangekondigde bedrag van 7 miljoen EUR2. 

 

Als gevolg van het uitblijven van een tijdige uitvoering van het kapitaalversterkingsplan, hebben de banken 

besloten de uitgifte van nieuwe bankgaranties ten gunste van de vennootschappen van de Hamon-groep 

op te schorten, waardoor de cashflow van de groep onder druk is komen te staan. 

 

In het licht van deze situatie, teneinde de herstructurering mogelijk te maken en de lopende 

onderhandelingen met potentiële partners voort te zetten, heeft Hamon & Cie (International) SA, de 

overkoepelende vennootschap van de Hamon-groep, besloten zich onder de bescherming van de 

Ondernemingsrechtbank (“Tribunal de l’Entreprise”) te stellen door een verzoekschrift in te dienen met het 

oog op de tenuitvoerlegging van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord. 

 

 
1 https://www.hamon.com/files/files/press-release/2021/CP280521-NL.pdf 
2 https://www.hamon.com/files/files/press-release/2021/HAMON-CP-211028-Trading-Update-Q3_NL-1.pdf 
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In het kader van de herstructurering van de Hamon-groep zijn reeds andere maatregelen getroffen of zullen 

deze nog moeten worden genomen, zoals de aanvraag van het faillissement of de plaatsing onder 

gerechtelijke bescherming van sommige dochtervennootschappen. 

 

Deze procedures hebben tot doel de Hamon-groep in staat te stellen zijn commerciële activiteiten voort te 

zetten, alsook de lopende projecten in het kader van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie door 

collectief akkoord uit te voeren, dit gedurende de periode die nodig is voor het sluiten van overeenkomsten 

met een of meerdere investeerders. 

 

In deze context deelt de Hamon-groep de markt mee dat de vennootschap Hamon & Cie (International) SA 

gevraagd heeft om de schorsing van de notering van het Hamon-aandeel (HAMO) en die van de Hamon-

obligatie op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels te handhaven. Wanneer de besprekingen in 

het kader van de gerechtelijke reorganisatie, het toelaten duidelijkheid te bieden over een definitief 

herstructureringsplan voor de Hamon-groep, zal de vennootschap ervoor zorgen dat het strategisch 

bedrijfsplan gedetailleerd toegelicht wordt en zal zij tegelijkertijd de hervatting van de notering vragen. 

 

 

Voor meer informatie :  

Hamon investors Relations investorsrelations@hamon.com  

Fabrice Orban, CEO  corporate@hamon.com +32.10.39.04.39 

Quentin Biart, CFO  quentin.biart@hamon.com +32.10.39.04.00 

 

 

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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