OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET
EERSTE HALFJAAR 2012
Leuven, België – 31 augustus 2012 – Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de
specialist op het vlak van draadloze communicatie, heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor
het eerste halfjaar van 2012, eindigend op 30 juni. De resultaten zijn uitgedrukt in euro en werden
opgesteld in overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen van IFRS zoals aanvaard
binnen de Europese Unie. De boekhoudprincipes en waarderingsregels die in de onderstaande financiële
rapportering worden gevolgd, zijn dezelfde als deze in de meest recente jaarrekening. De onderneming
heeft haar IAS 34 tussentijdse financiële staten bekendgemaakt.

Business Update
Option heeft de voorbije 18 maanden zijn business omgevormd, met als resultaat dat de activiteit nu rond
drie strategische pijlers is opgebouwd: Connectiviteit, Beveiliging, Beleving.
Tijdens het Mobile World Congress in Barcelona, toonde Option de XYfi, VIU2, Cloudkey en GlobeSurfer
III+. Op basis van de feedback uit de markt en van potentiële klanten werden deze producten en
oplossingen verder ontwikkeld en worden ze nu gecommercialiseerd.
Ze vormen het bewijs dat de Groep is opgeschoven van basisproducten voor mobiele netwerkoperatoren,
naar End-to-End oplossingen voor zowel de professionele als de particuliere markt. Het aanbod is nu
gericht naar verticale markten, zoals de autosector, financiële diensten, beveiliging en bewaking.
Na 18 maanden van ontwikkeling van deze nieuwe producten en diensten, is de Groep nu klaar om te
starten met het genereren van return on investment (ROI) door terugkerende opbrengsten.

Financiële kerncijfers voor het eerste halfjaar van 2012
-

De opbrengsten voor het eerste halfjaar van 2012 bedroegen 23,3 miljoen EURO in vergelijking met
25,8 miljoen EURO tijdens het eerste halfjaar van 2011. De opbrengsten met betrekking tot producten
daalde van 11,5 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2011 naar 6 miljoen EURO in dezelfde
periode van 2012, terwijl de software en de licentie opbrengsten toenamen van 14,2 miljoen EURO in
het eerste halfjaar van 2011 tot 17,3 miljoen EURO in dezelfde periode van 2012. De licentie
overeenkomst die de Groep heeft afgesloten met Huawei Technologies genereerde totale
opbrengsten van 16,5 miljoen EURO tijdens de eerste 6 maanden van 2012, vergeleken met 13,5
miljoen EURO het eerste halfjaar van 2011.

-

De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2012 bedroeg 75,6 % ten opzichte van de
opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 54,6 % in de eerste jaarhelft van 2011. De
brutowinstmarge werd positief beïnvloed door de toegenomen software en licentie opbrengsten.
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-

In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2011, daalden de bedrijfskosten met 3,5 miljoen EURO, van
17,5 miljoen EURO naar 14 miljoen EURO, door de verlaging van de ontwikkelingskosten, alsook de
verkoops- en marketing kosten.

-

De EBIT voor het eerste halfjaar van 2012 en het netto resultaat bedroegen respectievelijk 3,5 miljoen
EURO en 3,7 miljoen EURO in vergelijking met een EBIT en netto resultaat van respectievelijk –3,5
miljoen EURO en –2,9 miljoen EURO tijdens dezelfde periode vorig jaar.

-

De cashpositie daalde van 25,2 miljoen EURO op jaareinde 2011 naar 13,0 miljoen EURO, en dit als
gevolg van enerzijds een negatieve cashflow uit de bedrijfsactiviteiten van 9,1 miljoen EURO en
anderzijds de cashflow van 3,1 miljoen EURO aangewend voor investeringsactiviteiten.

Niet financiële hoogtepunten
Corporate
-

Op 30 april en 21 mei 2012 hield de onderneming een buitengewone aandeelhoudersvergadering.
Hierin werd beslist om de datum van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te wijzigen, er werden
tevens wijzigingen geformuleerd aan de statuten en tevens werd besloten tot uitgifte van naakte
warranten ‘2012’ met een maximum van 4.124.930.

-

Op 29 mei 2012 kondigt de Groep aan dat Olivier Lefebvre met onmiddellijke ingang terugtreedt als
Voorzitter van de Raad van Bestuur. Jan Callewaert is nu verkozen tot Voorzitter van de Raad van
Bestuur en blijft aan als CEO van de Onderneming. Olivier Lefebvre, die sinds juli 2008 deel uitmaakt
van de Raad van Bestuur en Voorzitter was sinds februari 2010, heeft de beslissing genomen om zich
full-time te concentreren op zijn verantwoordelijkheden als CEO van Xylowatt. De heer Lefebvre blijft
aan als lid van de Raad van Bestuur van Option.

-

Op 3 Augustus 2012 kondigt de Groep aan dat David Hytha, bestuurslid bij Option, ontslag heeft
genomen. Hytha’s vertrek betekent dat hij zich gaat focussen op zijn functie als Chief Strategy Officer
bij Quixey Inc, de zoekmachine voor apps.

Business
-

In februari 2012 presenteerde de Groep zijn assortiment connected devices op het Mobile World
Congress 2012 in Barcelona. Option combineert zijn expertise in het ontwerp van multi-bandradio met
connectiviteitsbeheer en applicatiesoftware en maakt zo doelgerichte breedbandconnectiviteit mogelijk
via zijn assortiment innovatieve connected oplossingen. De producten die op het MWC 2012 getoond
werden, zijn onder andere XYfi, ‘s werelds kleinste personal hotspot; VIU2, een camera op afstand
met specifieke apps voor smartphones; Cloudkey, een mobiele beveiligingsoplossing die eenvoudige
en veilige toegang tot cloudapplicaties en data biedt; en Globe Surfer III+, Options nieuwste mobiele
breedbandrouter die gebouwd is op zijn beproefde routerplatform.

-

Op 28 februari 2012 stelde Option zijn nieuwe 4G LTE module voor, de GTM801, die qua footprint
compatibel is met de 3G LGA module, de GTM601. Option’s inbouwoplossingen bieden flexibele
alternatieven: fabrikanten kunnen tablets of compacte notebooks ontwerpen met dezelfde vormgeving,
voorzien van ofwel 3G met de GTM601 of 4G LTE met de GTM801, om zo tegemoet te komen aan
verschillende marktbehoeftes. Beide modules zijn ontwikkeld om Windows 8 te ondersteunen en te
voldoen aan deSB-IF Mobile Broadband Interface (MBIM) specificatie.

-

Op 7 maart 2012 kondigt Option een samenwerking aan met LetterGen NV, een toonaangevend
software bedrijf gespecialiseerd in het leveren van oplossingen op het gebied van DOCCM (Document
Output for Customer Communications Management) en electronic signing solutions, om een voet aan
de grond te krijgen in de markt van de digitale handtekeningen door de LetterSigner applicatie te
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integreren in Cloudkey®. Cloudkey® is een mobiele beveiligingsoplossing die gebruikers een veilige
en eenvoudige toegang biedt tot applicaties en data in de cloud. Deze nieuwe en unieke mobiele
oplossing biedt beveiliging van wereldklasse door VASCO's DIGIPASS authenticatietechnologie,
Option’s 3G USB modem en connection management software (uCAN® Connect) te combineren met
LetterGen’s LetterSigner technologie die toelaat om documenten legaal te valideren en te beveiligen
met een elektronische handtekening.
-

Op 4 april 2012 verstevigt de Groep zijn reputatie als LTE-aanbieder met de lancering van Beemo,
een nieuwe, supersnelle quad-band 4G LTE USB-modem. Beemo pakt uit met LTE van het hoogste
niveau en onderscheidt zich verder door zijn stijlvol design, hoge kwaliteit en uitstekende prestaties.
Het toestel biedt een uitstekende warmte-afvoer en levert supersnelle quad-band (800/900/1800/2600
MHz) connectiviteit. Beemo heeft een externe antenneconnector die gebruikers de mogelijkheid biedt
om het signaal te versterken in zones met een zwakke signaalsterkte. Dit product is beschikbaar via
het distributienetwerk van Option.

-

Op 8 mei 2012 bevestigt Option haar strategie om breder dan aan enkel mobiele operatoren te leveren
en om zich daarom richten op verticale markten. Voor een eerste afgewerkt product zet Option zijn
draadloze expertise in voor de snel groeiende markt van ‘Connected Cars’. Door het samenbrengen
van de ervaring op het vlak van connectiviteit, de UX expertise en de kennis van de automotive sector
kan de onderneming connectiviteitsoplossingen voor in de wagen ontwerpen, ontwikkelen en leveren.
Volgens de GSMA, zal de markt voor verbonden auto-applicaties tegen 2020 ongeveer $ 600 miljard
waard zijn, wat neerkomt op 13% van de totale, wereldwijde markt van verbonden toestellen, goed
voor $ 4500 miljard. Option’s intrede op de markt van de connectiviteit voor wagens volgt op de
eerdere investering in Autonet in 2011, ter ondersteuning van het leveren van de eerste mobiele IPgebaseerde Telematics Control Unit voor de automobielsector.

3

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN
Cijfers over de periode eindigend op 30 juni.
In miljoen EURO (behalve cijfers met betrekking
tot de aandelen)

YTD 2012

YTD 2011

Opbrengsten
Brutowinst

23,3
17,6

25,8
14,1

Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Nettoresultaat

14,1
3,5
3,7

17,6
(3,5)
(2,9)

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen

82 498 592

Resultaat per aandeel voor en na verwatering
(euro)

0,04

4

82 498 592
(0,03)

- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

30 juni
2012

Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni
In duizend EUR, behalve cijfers per aandeel

30 juni
2011

Opbrengsten ................................................................................................................ 23 276
Opbrengsten van producten .......................................................................................... 6 029
Opbrengsten van software en licenties ......................................................................... 17 247
Kostprijs verkochte goederen ........................................................................................ (5 684)
Brutowinst ................................................................................................................... 17 592
Bruto winst/Totale opbrengst % .................................................................................... 75,6%

25 834
11 569
14 265
(11 735)
14 099

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten ............................................................................(5 344)
Verkoop, marketing en royalty’s kosten ........................................................................(3 373)
Algemene- en administratiekosten ................................................................................ (5 342)
Totale bedrijfskosten ..................................................................................................(14 059)

(6 726)
(5 390)
(5 436)
(17 552)

Bedrijfsresultaat (EBIT) .............................................................................................. 3 533
EBIT/Totale opbrengsten % .......................................................................................... 15,2%

(3 453)
(13,4%)

Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen .............. 3 027

4 574

EBITDA ......................................................................................................................... 6 560
EBITDA/Totale opbrengsten % ..................................................................................... 28,2%

1 121
4,3%

Wisselkoerswinsten/(verliezen) .....................................................................................
Intrestopbrengsten/(kosten) en overige financiële opbrengsten/(kosten) ......................
Financieel resultaat

27
57
84

Resultaat voor belastingen ........................................................................................ 3 617
Belastingen ...................................................................................................................

49

54,6%

83
404
487
(2 966)
93

Nettoresultaat .............................................................................................................. 3 667

(2 873)

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ............................................................ 82 498
592
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen ......................................................... 82 498
592

82 498
592
82 498
592

Resultaat per aandeel vóór verwatering (euro) ............................................................. 0,04
Resultaat per aandeel na verwatering (euro) ................................................................ 0,04

(0,03)
(0,03)
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- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).

Duizend EUR

30 juni
2012

31 december
2011

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen ........................................................................................................... 13 029
Handels- en overige vorderingen .................................................................................. 2 799
Belastingvorderingen ....................................................................................................
73
Voorraden ..................................................................................................................... 8 711
24 612

25 216
3 924
32
6 792
35 964

Niet-vlottende activa
Materiële vaste activa ................................................................................................... 1 239
Immateriële vaste activa ............................................................................................... 9 145
Overige financiële activa
1 195
Overige vorderingen......................................................................................................
127
11 706

1 603
8 812
1 043
130
11 588

Totaal Activa ................................................................................................................ 36 318

47 552

PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)
Schulden op ten hoogste één jaar
Handels- en overige schulden ....................................................................................... 20 153
Uitgestelde opbrengsten ............................................................................................... 10 669
Te betalen belastingen ..................................................................................................
25
Overige lange termijn schulden .....................................................................................
14
Voorzieningen ...............................................................................................................
529
31 390
Schulden op meer dan één jaar
Overige lange termijn schulden .....................................................................................
15
15

18 126
27 128
69
14
928
46 285
22
22

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal ......................................................................................................... 12 232
Uitgiftepremies .............................................................................................................. 57 961
Reserves ....................................................................................................................... (113)
Overgedragen resultaat ................................................................................................(65 167)
Totaal eigen vermogen ............................................................................................... 4 913

12 232
57 961
(115)
(68 834)
1 245

Totaal schulden en eigen vermogen ......................................................................... 36 318

47 552
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- OPTION N.V. OVERZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE KASSTROOM OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING
MET DE INTERNATIONAL REPORTING STANDARDS (IFRS).

Voor de periode eindigend op
In duizend EUR

30 juni 2012

30 juni 2011

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Nettoresultaat (A)

3 667

(2 873)

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Waardeverminderingen op vlottende en niet-vlottende activa
Bijzondere waardeverminderingen op immateriële vaste activa
Toename / (afname) in de voorzieningen
Verlies/(winst) uit de verkoop van materiële vaste activa
Verlies/(winst) uit de verkoop van immateriële vaste activa
Niet gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten)
Interest opbrengsten
Interest kosten
Op aandelen gebaseerde betalingsreserve
Belastingen
Totaal (B)

2 911
(439)
116
(2)
(3)
(15)
(103)
17
(10)
(49)
2 422

4 574
(789)
(275)
(16)
(125)
(225)
127
43
(93)
3 221

Bedrijfskasstroom vóór mutaties in bedrijfskapitaal
(C)=(A)+(B)
Afname/(toename) van handels- en overige vorderingen
Afname/(toename) van voorraden
Toename/(afname) van handels- en overige schulden
Toename/(afname) van uitgestelde opbrengsten
Aanwending van provisies

6 089

348

1 224
(1 588)
2 028
(16 459)
(417)

6 545
2 573
8 173
19 035
(207)

Totaal der mutaties in bedrijfskapitaal (D)

(15 212)

17 084

(9 123)

17 432

(39)
68
15

(339)
140
(8)

(9 079)

17 225

85
(152)
(497)
(2 578)
(3 142)

32
(59)
(8)
(3 299)
(3 334)

(7)

(3 500)

(7)

(3 500)

(12 226)

10 391

25 216
39
13 029
0

30 930
(22)
41 299
0

Nettokasstroom uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten
(E)=(C)+(D)
(Betaalde) interesten (F)
Ontvangen interesten (G)
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H)
KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN
(I)=(E)+(F)+(G)+(H)
INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa
Investeringen in niet-geconsolideerde ondernemingen
Verwerving van materiële vaste activa
Verwerving van immateriële vaste activa
Uitgaven van productontwikkeling
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (J)
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Aflossingen van leningen
KASSTROOM UIT / (GEBRUIKT IN)
FINANCIERINGSACTIVITEITEN (K)
Nettotoename/(afname) van liquide middelen = (I)+(J)+(K)
Liquide middelen bij het begin van de periode
Impact wisselkoersfluctuaties
Liquide middelen op het einde van de periode
Verschil
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
Cijfers over het boekjaar
eindigend 30 juni 2012
In duizend EUR

Geplaatst
kapitaal

Op 31 december
2011 .................................................
12 232

Op aandelen Valutagebaseerde
koersbetalingen verschillen

Uitgiftepremies

Kosten
uitgifte
nieuwe
aandelen

Overgedragen
resultaat

Totaal
eigen
vermogen

57 961

1 444

76

(1 635)

(68 837)

1 245

Nettoresultaat .................................Op aandelen
gebaseerde betalingen ...................Netto
valutakoersverschillen ....................-

-

-

-

-

3 667

3 667

-

(10)

-

-

-

(10)

-

-

11

-

-

11

Op 30 juni 2012 ..............................
12 232

57 961

1 434

87

(1 635)

(65 170)

4 913
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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 2011 aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige
en Geconsolideerde Jaarrekening van Option NV dat terug te vinden is in het jaarverslag 2011 op de
pagina’s 43-46. 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:
Jan Callewaert, Oprichter en CEO
Jan Smits, CFO
Gaston Geenslaan 14
B-3001 Leuven, België
TEL: +32 (0) 16 31 74 11
FAX: +32 (0) 16 31 74 90
E-mail: investor@option.com
Over Option
Option is een wereldleider op het gebied van draadloze connectiviteit, beveiliging en beleving. Option
verbetert de prestatie, functionaliteit en bruikbaarheid van draadloze communicatie via een waaier van 3G, 4G HSPA/LTE- en WLAN-connectiviteitsoplossingen. Het bedrijf werkt samen met mobiele operatoren,
OEM’s, kleinhandelaars en bedrijfsklanten om boeiende producten te maken voor nieuwe connected en
veilige diensten. Option heeft zijn hoofdkwartier in België en beschikt daarnaast ook over R&D-vestigingen
in Duitsland, alsook over een ISO 9001-gecertificeerde vestiging in Ierland die zich bezighoudt met
production engineering en logistiek. Het bedrijf heeft kantoren in Europa, de VS, China, Japan en
Australië. Meer informatie op www.option.com.
Copyright ©2012 OPTION. Alle rechten voorbehouden. Alle product-en bedrijfsnamen hierin kunnen betrekking
hebben op (geregistreerde) handelsmerken of handelsnamen.
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