OPTION TRADING UPDATE
Derde kwartaal 2013
LEUVEN, België – 24 oktober 2013 – Option (EURONEXT Brussels: OPTI; OTC:
OPNVY), maakte vandaag bekend dat de onderneming een omzet realiseerde van 2,2
miljoen EURO in het derde kwartaal van 2013.

Het bedrijf heeft in het derde kwartaal verschillende design-wins gerealiseerd als gevolg
van het eco-systeem van partners dat in de VS werd uitgebouwd. Deze zouden moeten
zorgen voor een substantiële hogere omzet gedurende de volgende 12 maanden.
Bijkomend op het succesvol uitrollen van CloudGate in de oplossing voor het monitoren
van brandstof in tankwagens van GPS4Hire wordt CloudGate tevens uitgerold in
oplossingen voor belangrijke projecten in de scheepvaart en voor toepassingen voor
electrical power en water management van nutsbedrijven. Verder wordt CloudGate
gebruikt in demo’s, pilootprogramma’s en andere commerciële toepassingen van
middleware partners. De meer dan 200 test units van CloudGate in gebruik bij klanten
zijn in staat om verschillende toepassingen te laten werken op de netwerken van de
toonaangevende operatoren in de V.S. en Canada (AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile,
Telus en Bell Mobility). Het feit dat CloudGate competitief geprijsd is en software
flexibiliteit verschaft, zorgt er voor dat er ook mogelijkheden voor het product gecreëerd
worden in Latijns-Amerika. De grote waaier van oplossingen waarvoor CloudGate in
aanmerking komt en gebruikt kan worden is congruent met de grote groeiverwachtingen
voor de M2M-markt.

In Europa blijft het bedrijf investeren in sales & marketing programma’s om zijn M2Mpartnernetwerk te versterken en de omvang van zijn M2M-ecosysteem te vergroten.
Tijdens het kwartaal werd CloudGate geïntegreerd in het aanbod van M2M-oplossingen
van verschillende Europese partners, waarbij verschillende projecten bij klanten in een
piloot- of uitrolfase zitten.

De onderneming blijft zijn financiële situatie van dichtbij volgen en neemt de
noodzakelijke maatregelen om zijn kostenbasis in lijn te brengen met de omzet.
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OVER OPTION
Option staat voor ‘Connecting Things to the Cloud’. Met meer dan 20 jaar ervaring en een groot aantal
wereldpremières in de mobiele technologie, is Option ideaal geplaatst om de meest efficiënte, betrouwbare
en veilige draadloze oplossingen te stellen voor de bedrijfswereld (B2B) en industriële markten (M2M). Het
bedrijf werkt hiervoor samen met systeemintegratoren, vallue added resellers, application platform
providers, distribiteurs met toegevoegde waarde en netwerkoperatoren, om zo op maat gemaakte
oplossingen aan eindklanten te kunnen voorstellen. Option heeft zijn hoofdkwartier in België en beschikt
daarnaast ook over een engineering en logistieke vestiging in Ierland. Het bedrijf heeft daarnaast kantoren
in Europa, de VS, Groot-China, Japan en Australië. Meer informatie op www.option.com.
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