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OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET 

EERSTE KWARTAAL 2009 
 
Leuven, België – 30 april 2009 – Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de specialist 
op het vlak van draadloze communicatie, heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt voor het eerste 
kwartaal eindigend op 31 maart 2009. De resultaten zijn uitgedrukt in euro en werden opgesteld in 
overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen van IFRS zoals aanvaard binnen de 
Europese Unie (IFRS). De boekhoudprincipes en waarderingsregels die in de onderstaande financiële 
rapportering worden gevolgd, zijn dezelfde als deze in de meest recente jaarrekening. 
 

Financiële kerncijfers voor het eerste kwartaal van 2009 

 
• De opbrengsten voor het eerste kwartaal van 2009 bedroegen 50,8 miljoen euro in vergelijking met 

76,8 miljoen euro tijdens het eerste kwartaal van 2008. 
 
• De brutowinst van het eerste kwartaal van 2009 bedroeg 13,3 miljoen euro of 26,2% ten opzichte van 

de opbrengsten in vergelijking met een brutowinst van 26,6 miljoen euro of 34,6% ten opzicht van de 
opbrengsten in het eerste kwartaal van 2008. 

 
• Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste kwartaal van 2009 bedroeg -9,1 miljoen euro of -17,9% ten 

opzichte van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van 3,1 miljoen euro in het eerste 
kwartaal van 2008 of 4,0% ten opzichte van de opbrengsten. 

 
• Gedurende het eerste kwartaal van 2009 werden bijkomend 1.183.650 warranten “V” geaccepteerd 

door werknemers en bij naam aangeduide zelfstandigen. De reële waarde van de geaccepteerde 
warranten “V” werd berekend op 270 duizend euro en werd opgenomen in de bedrijfskosten. Met 
uitsluiting van het effect van de warranten “V” zou het bedrijfsresultaat (EBIT) -8,8 miljoen euro 
hebben bedragen. 

 
• Het financiële resultaat van het kwartaal bedroeg 605 duizend EURO. Het resultaat werd beïnvloed 

door een positieve impact in verband met de uitvoering van  hedging overeenkomsten gedurende het 
kwartaal, alsook de reële waardeberekening op bestaande hedging overeenkomsten.  

 
• Het nettoresultaat voor het eerste kwartaal van 2009 bedroeg -5,2 miljoen euro of -0,13 euro per 

gewoon aandeel en aandeel na verwatering. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van 2,8 miljoen 
euro in het eerste kwartaal van 2008 of 0,07 euro per gewoon aandeel en aandeel na verwatering. Het 
nettoresultaat voor het eerste kwartaal van 2009 werd positief beïnvloed door 3,3 miljoen euro aan 
belastingen ten opzichte van 87 duizend euro voor dezelfde periode in 2008. 

 
• De balans van de onderneming omvat 24,7 miljoen euro aan liquide middelen en een voorraadpositie 

welke licht lager is in vergelijking met de positie op het jaareinde van 2008 (- 609 duizend euro). De 
handelsvorderingen en –schulden daalden in vergelijking met jaareinde 2008, evenals het gemiddeld 
aantal dagen klantenkrediet, welke daalde van gemiddeld 65 dagen over 2008 naar 62 dagen 
gemiddeld over het eerste kwartaal van 2009. 

 
• De Groep heeft met succes aangepaste termijnen en voorwaarden van haar bestaande kredietlijn 

besproken, welke zijn goedgekeurd door haar twee banken en dit voor een totaal bedrag van 12,5 
miljoen euro.  
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GECONSOLIDEERDE RESULTATEN 
  
Cijfers over het boekjaar eindigend 31 maart. 
 In miljoen euro (behalve cijfers met betrekking tot de aandelen) Q1 2009 Q1 2008 
   
Opbrengsten     50.8 76,8 
Brutowinst............................................................................................... 13.3 26,6 
   
Bedrijfskosten......................................................................................... (22.4) (23,5) 
Bedrijfsresultaat (EBIT) .......................................................................... (9.1) 3,1 
Nettoresultaat......................................................................................... (5.2) 2,8 
   
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen...................................... 41 249 296 41 249 296 
   
Resultaat per aandeel voor en na verwatering (euro) ........................... (0.13) 0,07 
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Niet-financiële hoogtepunten van het eerste kwartaal 2009 

• In januari maakte Option bekend dat O2 voor zijn nieuwe entry-level USB-modem, de iCON 210, koos. 
De modem werd onder de O2-merknaam op de markt gebracht. De iCON 210 was de derde USB-
modem die Option de afgelopen drie maanden ontworpen en op de markt gebracht heeft om te 
voldoen aan de specifieke marktbehoeften van grote Europese en Amerikaanse operatoren. Een 
ander product dat in januari werd gelanceerd, was de nieuwe draadloze 3G-router, de GlobeSurfer III. 
Met dit product kunnen zowel bedrijven als gezinnen beschikken over een veelzijdige 
communicatiehub die onmiddellijk een WiFi-hotspot creëert en die verschillende gebruikers de 
mogelijkheid biedt om samen een supersnelle HSPA-breedbandverbinding te delen. 

 
• Eveneens in januari werd Brightpoint Europe A/S, een onderdeel van Brightpoint, Inc., aangeduid om 

de distributie van de draadloze breedbandtoestellen van Option in 17 Europese markten uit te breiden. 
 
• In februari, tijdens het Mobile World Congress in Barcelona, stelde Option verschillende nieuwe 

producten voor: 
 

- Het belangrijkste was het uCAN-softwareplatform, een revolutionaire innovatie in de sterk 
groeiende markt voor draadloze USB-modems. Dankzij uCAN kan een gebruiker van een 
USB-modem op om het even welke pc met één klik op de knop via een lanceerplatform 
verbinding maken met het Internet en toegang krijgen tot zijn toepassingen, documenten, 
mp3-collecties of welk ander bestand ook. De toepassingen draaien op de USB-modem en de 
Zero Footprint-technologie van Option zorgt ervoor dat er geen spoor van activiteit achterblijft 
op de gastcomputer, die met Windows XP, Windows Vista of Mac OS kan werken, wanneer 
de modem wordt verwijderd. 

 
- Samen met Gemalto, wereldleider op het vlak van digitale beveiliging, kondigde Option aan 

dat het een systeem voor het beheer op afstand via het Internet van 3G/HSPA USB-modems 
voor mobiele operatoren aanbiedt. Met deze universele oplossing kunnen operatoren 
eenvoudig hun mobiele diensten in stelling brengen op de computers van hun abonnees, via 
een 3G/HSPA USB-modem, en ze van op afstand updaten via de draadloze 
breedbandverbinding.  

 
- Het bedrijf bewees eveneens dat het klaar is voor HSPA+, de volgende stap in de evolutie van 

draadloze breedbandtechnologie, met een draadloze inbouwmodule die snelheden tot 17 
Mbps in de downlink aankan. Deze downlinksnelheid betekent een verdubbeling van de 
huidige maximale HSDPA-prestaties. De demonstratie gebeurde met een geïntegreerde 
HSPA+-module onder de vorm van een Express Mini-Card. 

 
- Een ander product dat werd getoond, was de GlobeSurfer X•1, een nieuw product dat elke 

draadloze USB-modem omvormt in een WiFi-netwerk met onmiddellijke Internettoegang, 
waarop meerdere gebruikers tegelijk kunnen werken.  

 
- De GlobeTrotter Express 441, met intrekbare antenne, was de eerste “install & forget”-

ExpressCard. Dit product was en is nog steeds een echte innovatie: het is ’s werelds eerste 
ExpressCard met een intrekbare antenne, waardoor gebruikers echt genieten van “install & 
forget”. Telefónica O2 Duitsland was een van de eerste operatoren die de GlobeTrotter 
Express 441 aanbood. De operator bracht het product onder zijn eigen merknaam op de markt 
als de O2 Surfcard Speed.  
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Jan Callewaert, CEO van Option, gaf volgende commentaar:  
 
“Veel van onze klanten blijven voorzichtig in het beheer van hun voorraden, wat zich weerspiegelt in onze 
omzet voor het kwartaal. De zichtbaarheid op de volgende kwartalen blijft beperkt. 
 
Het herstructureringsproces waarbij we de kostenbasis van ons bedrijf aanpassen aan de nieuwe 
economische realiteit is lopende.  
 
We hebben aanpassingen aan onze kredietlijnen met succes genegotieerd tot 12,5 miljoen euro wat ons 
bedrijf de nodige financiële flexibiliteit geeft.  
 
Option heeft in het verleden nog moeilijke tijden meegemaakt, én doorstaan. Onder meer door ons 
business model aan te passen aan nieuwe marktsituaties. De afgelopen kwartalen hebben we reeds een 
aantal cruciale beslissingen genomen om deze moeilijke tijden het hoofd te bieden. En dat zullen we in de 
komende maanden blijven doen.” 
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- OPTION N.V. - 

GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING 
MET DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) 

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

 Cijfers over de periode eindigend 31 maart 
Duizend euro (behalve cijfers met betrekking tot de aandelen) Q1/2009 Q1/2008 
   
Opbrengsten.......................................................................... 50 765 76 789 
Kostprijs verkochte goederen.................................................. (37 484) (50 183) 
Brutowinst ............................................................................. 13 281 26 606 
   
Brutowinst/Totale opbrengsten % ........................................... 26.2% 34,6% 

   

Onderzoek- en ontwikkelingskosten........................................ (8 373) 
(8 242) 

Verkoop, marketing en royalty’s kosten .................................. (9 920) 
(10 219) 

Algemene en administratiekosten ........................................... (4 082) 
(5 039) 

Totale bedrijfskosten ............................................................ (22 374) (23 500) 
   
Bedrijfsresultaat (EBIT) ........................................................ (9 094) 3 106 
EBIT/Totale opbrengsten % .................................................... -17.9% 4,0% 
   
Afschrijvingen en waardeverminderingen ............................... 4 639 4 772 
   
EBITDA ................................................................................... (4 454) 7 878 
EBITDA/Totale opbrengsten % ............................................... -8.8% 10,3% 
   
Wisselkoerswinsten/(verliezen) ............................................... 495 1 650 
Intrestopbrengsten/(kosten) en overige financiële 
opbrengsten/(kosten) .............................................................. 110 (2 040) 

Financieel resultaat............................................................... 605 (390) 
   
Winst vóór belastingen......................................................... (8 489) 2 716 
   
Belastingen ............................................................................. 3 311 87 
   
Nettoresultaat ........................................................................ (5 178) 2 803 
   
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ...................... 41 249 296 41 249 296 
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen ................... 41 249 296 41 249 296 
   
Resultaat per aandeel vóór verwatering (euro) ....................... -0.13 0,07 
Resultaat per aandeel na verwatering (euro) .......................... -0.13 0,07 
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- OPTION N.V. - 

GECONSOLIDEERDE BALANS OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)  

 
Duizend EUR 
Per 

31 maart 
2009 

31 december 
2008 

   
ACTIVA   
Vlottende activa   
Liquide middelen ...................................................................................................... 24 650 33 328 
Handels- en overige vorderingen ............................................................................. 35 172 44 819 
Overige financiële opbrengsten................................................................................ 840 0 
Belastingsvorderingen.............................................................................................. 115 227 
Voorraden ................................................................................................................ 32 285 32 894 
 93 062 111 268 
   
Niet-vlottende activa   
Materiële vaste activa .............................................................................................. 15 085 16 291 
Immateriële vaste activa .......................................................................................... 22 971 20 740 
Uitgestelde belastingvorderingen ............................................................................. 26 588 22 413 
Overige vorderingen................................................................................................. 371 383 
 65 015 59 827 
   
   
Totaal activa ........................................................................................................... 158 077 171 094 
   
   
PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)   
Schulden op ten hoogste één jaar   
Handels- en overige schulden.................................................................................. 57 344 67 353 
Te betalen belastingen............................................................................................. 104 104 
Overige financiële schulden ..................................................................................... 798 89 
Voorzieningen .......................................................................................................... 2 982 2 437 
 61 228 69 983 
Schulden op meer dan één jaar   
Schulden op meer dan één jaar ............................................................................... 16 16 
Uitgestelde belastingverplichtingen.......................................................................... 2 673 2 013 
 2 689 2 029 
   
Eigen vermogen   
Geplaatst kapitaal .................................................................................................... 6 116 6 116 
Uitgiftepremies ......................................................................................................... 43 865 43 865 
Reserves.................................................................................................................. 608 352 
Overgedragen resultaat ........................................................................................... 43 571 48 749 
Eigen vermogen ..................................................................................................... 94 160 99 082 
   
   
   
Totaal schulden en eigen vermogen .................................................................... 158 077 171 094 
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- OPTION N.V. - 

OVERZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE KASSTROOM OPGESTELD IN 
OVEREENSTEMMING MET DE INTERNATIONAL REPORTING STANDARDS (IFRS) -  

Duizend EUR 
Per 

31 maart 
2009 

31 maart 
2008 

   
BEDRIJFSACTIVITEITEN   
Nettoresultaat  (A) .......................................................................................................... (5 178) 2 803 
   
Afschrijvingen en waardeverminderingen ...................................................................... 4 639 4 772 
Waardeverminderingen van voorraden .......................................................................... 509 743 
Waardeverminderingen op handelsdebiteuren .............................................................. (7) 150 
Wijziging in de voorzieningen......................................................................................... 887 33 
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten)........................................................ (822) (1 131) 
Interest opbrengsten ...................................................................................................... (45) (203) 
Interest kosten................................................................................................................ 98 16 
Verlies/(winst) op de uitwaardering van financiële activa ............................................... 185 2 212 
Op aandelen gebaseerde betalingsreserve ................................................................... 270 - 
Belastingen .................................................................................................................... (3 311) (87) 
Totaal (B)....................................................................................................................... 2 403 6 505 
   
Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal (C)=(A)+(B)............................ (2 775) 9 308 
Afname/( toename) van handels- en overige vorderingen ............................................. 5 193 (21 629) 
Afname/( toename) van voorraden................................................................................. 609 2 482 
Toename/( afname) van handels- en overige schulden ................................................. (5 590) 18 822 
Toename/( afname) in voorzieningen............................................................................. (342) (699) 
Totaal der mutaties in activa en passiva (D) .............................................................. (130) (1 024) 
   
Netto kasstroom uitbedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D) .................................................. (2 905) 8 284 
(Betaalde) interesten (F) ................................................................................................ (43) (3) 
Ontvangen Interesten (G) .............................................................................................. 64 224 
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H)............................................................................ (54) (627) 
   
KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (I)=(E)+(F)+(G)+(H).............................. (2 938) 7 878 
   
INVESTERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa ................................................. - 4 
Verwerving van materiële vaste activa........................................................................... (427) (1 286) 
Verwerving van immateriële vaste activa ....................................................................... (70) (315) 
Uitgaven van productontwikkeling.................................................................................. (5 165) (3 429) 
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (J) ................................................ (5 661) (5 026) 
   
FINANCIERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangen uit hoofde van leningen................................................................................ 73 42 
Aflossingen van leningen ............................................................................................... (18) (20) 
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (K).............................................. 54 22 
   
Netto toename van liquide middelen (I)+(J)+(K)......................................................... (8 545) 2 874 
   
Liquide middelen bij het begin van het boekjaar ............................................................ 33 328 36 299 
Impact wisselkoersfluctuaties......................................................................................... (133) (37) 
Liquide middelen op het einde van het boekjaar ............................................................ 24 650 39 136 
Verschil ......................................................................................................................... (8 545) 2 874 
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN  

 
Eigen vermogen  

Duizend EUR 
Cijfers over het boekjaar 
eindigend 31 maart 2009 
 

Geplaatst 
kapitaal 

Uitgifte- 
premies 

Op  
aandelen 

gebaseerde 
betalingen 

Valuta-
koersverschillen 

Over- 
gedragen 
resultaat

Totaal 
eigen 

vermogen 

  
Op 31 december 2008 ... 6 116 43 865 513 (161) 48(749 99 082
   
Nettoresultaat...................... - - - - (5 178) (5 178)
Op aandelen gebaseerde 
betalingen ........................... - - 270 - - 270
Netto 
valutakoersverschillen......... - - - (14) - (14)
   
Op 31 maart 2009 .......... 6 116 43 865 783 (175) 43 571 94 160
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Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie die risico’s en onzekerheden inhoudt, met inbegrip van verklaringen omtrent 
de plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties van de onderneming. Dergelijke verklaringen omvatten, zonder 
beperking, discussies betreffende de strategische richting van de onderneming en nieuwe productintroducties en -
ontwikkelingen. De lezers worden gewaarschuwd dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen bekende en onbekende risico’s 
en onzekerheden inhouden die er kunnen voor zorgen dat de huidige resultaten materieel verschillen van de resultaten die 
werden uiteengezet in de toekomstgerichte verklaringen. De risico’s en onzekerheden omvatten, zonder beperking, de vroege 
fase van de markt voor connectiviteit en geïntegreerde draadloze producten en oplossingen voor draagbare en handheld 
computers en gsm’s, het beheer van de groei, het vermogen van de onderneming om nieuwe producten, een snelle 
technologische verandering en concurrentie te ontwikkelingen en succesvol te commercialiseren. Een aantal van deze 
risicofactoren werden benadrukt in het Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering betreffende de 
Enkelvoudige en Geconsolideerde Jaarrekening van Option NV dat terug te vinden is in het jaarverslag 2008 op de pagina’s 15-
21. De toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn vervat, zijn alleen geldig vanaf de datum van dit persbericht. De 
onderneming ontkent uitdrukkelijk elke verplichting om publiek aanpassingen of herzieningen te doen aan een dergelijke 
verklaring om elke verandering in de verwachtingen van de onderneming of elke verandering van gebeurtenissen, voorwaarden 
of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd weer te geven. 
 
 
Voor meer informatie gelieve te contacteren: 
Jan Callewaert,  Oprichter en CEO  
JP Ziegler, CFO  
Gaston Geenslaan 14 
B-3001 Leuven, België 
Tel: ·+32 (0)16 317 411 
Fax: +32 (0)16 317 490 
E-mail: investor@option.com 
 
 
Over Option 
Option is dé vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het 
ontwerpen, ontwikkelen en produceren van draadloze verbindingstools met 3G HSUPA, HSDPA, UMTS, 
EDGE, en WLAN technologie. Option heeft een stevige reputatie opgebouwd met de creatie van 
verbluffende, nieuwe producten die de prestaties en mogelijkheden van draadloze communicatie 
ingrijpend verbeteren. De maatschappelijke zetel van Option is gevestigd in België (Leuven). Het bedrijf 
heeft R&D in België (Leuven) en Duitsland (Düsseldorf en Adelsried), en een vestiging met ISO 9001 
certificaat voor productie, engineering en logistiek in Ierland (Cork). Option heeft ook kantoren in Europa, 
VS, Azië, Japan en Australië. Surf naar www.option.com voor meer informatie. 
 


