OPTION TRADING UPDATE
Derde kwartaal 2012
LEUVEN, België – 25 oktober, 2012 – Option (EURONEXT Brussels: OPTI; OTC:
OPNVY), een wereldspeler op het gebied van draadloze connectiviteit, beveiliging en
ervaring, maakte vandaag bekend dat de onderneming in het derde kwartaal van 2012
een omzet realiseerde van 11,7 miljoen EURO vergeleken met 11,3 miljoen EURO in het
derde kwartaal van 2011. Productgerelateerde opbrengsten vertegenwoordigden 3,3
miljoen EURO en software- en licentie-opbrengsten vertegenwoordigden 8,4 miljoen
EURO van de totale kwartaalopbrengsten van het derde kwartaal 2012. Zoals reeds
eerder gemeld, loopt het akkoord over de software licentie met Huawei nog tot eind
oktober 2012. Er wordt verwacht dat de software en licentie-opbrengsten hierdoor vanaf
het volgende kwartaal zullen beïnvloed worden.
De onderneming rapporteert een positieve EBITDA van 3,8 miljoen EURO voor het
derder kwartaal van 2012.
Business Update
Tijdens het kwartaal heeft het bedrijf verder gewerkt aan het voorbereiden van haar goto-market activiteiten voor de nieuwe lijn van producten en diensten waarbij de focus ligt
op verticale markten zoals de automobielsector (WiFi in de wagen) of draadloze
beveiliging en bewaking. Begin oktober lanceerde de onderneming nog een ander nieuw
product, CloudGate, gericht op een derde verticale markt namelijk die van M2M
(machine-to-machine).
Om deze go-to-market activiteiten te ondersteunen kondigde de onderneming begin
oktober aan dat het verschillende opties bestudeert om het werkkapitaal te verhogen via
een cashinjectie van minimaal 5 miljoen EURO (zie het persbericht hierover op
www.option.com)
Als deel van het voortdurend streven van de onderneming om de kostenbasis te
verminderen werd beslist om de divisie in Augsburg (Duitsland) te sluiten en de software
activiteiten naar Leuven (België) over te brengen.
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OVER OPTION
Option is een wereldspeler op het gebied van draadloze connectiviteit, beveiliging en
evaring. Option verbetert de prestatie, functionaliteit en bruikbaarheid van draadloze
communicatie
via
een
waaier
van
3G-4G
HSPA/LTEen
WLANconnectiviteitsoplossingen. 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 9001gecertificeerde 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.
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