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Hamon & Cie (International) SA - Gerechtelijke reorganisatieprocedure die bij vonnis van 21 februari 2022 is 
geopend. 
 
De Hamon Groep deelt mee dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het bekomen 
van minnelijke akkoorden en een collectief akkoord met zijn schuldeisers, waarvoor de Belgische 
vennootschap Hamon & Cie (International) NV, de overkoepelende vennootschap van de Hamon Groep, 
een verzoekschrift tot uitvoering ervan had ingediend.  Deze werd geopend verklaard door het vonnis van 
de Ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant, uitgesproken op 21 februari 2022, en verleent haar daarom 
het voorrecht.  
 
Bij hetzelfde vonnis heeft de Ondernemingsrechtbank ook de gelijkaardige verzoeken ingewilligd van de 
volgende drie juridische entiteiten; filialen van de Hamon-groep:  
 
- De Belgische onderneming Hamon Research-Cottrell SA, ten aanzien waarvan de rechtbank de procedure 
van gerechtelijke reorganisatie heeft geopend om met haar schuldeisers een collectief akkoord te bereiken; 
- De Belgische onderneming Hamon Thermal Europe SA, ten aanzien waarvan de rechtbank de procedure 
inzake gerechtelijke reorganisatie heeft geopend om tot een collectief akkoord met haar schuldeisers te 
komen; 
- De Franse vennootschap Hamon Thermal Europe (France) SA, ten aanzien waarvan de rechtbank de 
procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft geopend met het oog op het bereiken van een minnelijk 
akkoord en een collectief akkoord met haar schuldeisers. 
 
De opschorting van tenuitvoerlegging die door de Rechtbank aan de vier bovengenoemde 
vennootschappen is verleend, vangt aan op de datum van de uitspraak van het vonnis en eindigt op 16 mei 
2022. 
 
De Rechtbank heeft voorts, 2 mei 2022 om 10.00 uur vastgesteld als datum van de hoorzitting tijdens 
dewelke over de plannen van de vier bovenvermelde vennootschappen zal worden gestemd en over de 
goedkeuring van de plannen zal worden beslist.  
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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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