OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET DERDE
KWARTAAL 2006
Leuven, België – 26 oktober 2006 - Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC:
OPNVY), de vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie, heeft
vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal en eerste
negen maanden eindigend op 30 september 2006. De resultaten zijn
weergegeven in Euro en werden opgesteld in overeenstemming met de opnameen waarderingsgrondslagen van IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie
(IFRSs). De boekhoudprincipes en de waarderingsregels die in de onderstaande
financiële rapportering worden gevolgd, zijn dezelfde als deze in de meest
recente jaarrekening. Voor de eerste keer werden ook de cijfers van nieuw
opgerichte entiteit in Japan, Option Wireless KK, mee geconsolideerd.

De kerncijfers van het derde kwartaal en eerste negen
maanden omvatten :
•

De totale opbrengsten voor het derde kwartaal van het boekjaar 2006
bedroegen 75,7 miljoen euro, een stijging met 35,4% in vergelijking met
de 55,9 miljoen euro die werd gerealiseerd in het derde kwartaal van
2005.

•

De brutowinstmarge was 34,6% van de totale opbrengsten voor het derde
kwartaal vergeleken met de brutowinstmarge van 41,3% die gerealiseerd
werd tijdens het derde kwartaal van 2005. Exclusief de niet-recurrente
gebeurtenissen, voornamelijk gerelateerd aan een voorraadcorrectie op
materialen per kwartaaleinde van 2,3 miljoen (of 1,7% van de kost van de
verkochte goederen in 2006) voornamelijk ten gevolge van de upgrade
naar een nieuw SAP platform, bedroeg de brutomarge voor het derde
kwartaal 2006 37,3% ten opzichte van de totale opbrengsten, in lijn met
de vooruitzichten tijdens Q2.

•

Het bedrijfsresultaat daalde tijdens het derde kwartaal van 2006 tot 9,9
miljoen euro of 13,1% ten opzichte van de totale opbrengsten, komende
van 11,0 miljoen euro of 19,7% ten opzichte van de totale opbrengsten
gedurende de overeenkomstige periode in 2005.

•

De nettowinst van het derde kwartaal van het boekjaar 2006 bedroeg 7,9
miljoen euro, gelijk aan een winst per aandeel van 0,19 euro of 0,19 euro
per aandeel na dilutie, in vergelijking met een nettowinst van 8,4 miljoen
euro zijnde 0,21 euro per aandeel of 0,20 EUR per aandeel na dilutie
gedurende het derde kwartaal van 20051.

•

De totale opbrengsten voor het eerste negen maanden van het boekjaar
2006 bedragen 216,5 miljoen euro, een stijging van 60,7% in vergelijking
met de 134,7 miljoen euro die werd gerealiseerd in het eerste drie
kwartalen van 2005.

•

De brutowinst tijdens de eerste negen maanden van 2006 bedroeg 83,7
miljoen euro, een stijging van 39,4% in vergelijking met de brutowinst
van 60,1 miljoen euro tijdens de overeenkomstige periode van 2005. De
brutowinstmarge was 38,7% voor de eerste negen maanden vergeleken
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Op 24 april 2006 werden de aandelen in vier gesplitst. Omwille van rapporteringsdoeleinden werd deze splitsing retroactief
toegepast.
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met de brutowinstmarge van 44,6% die gerealiseerd werd tijdens de
eerste negen maanden van 2005.
•

Het bedrijfsresultaat nam tijdens de eerste drie kwartalen van 2006 toe
tot 35,0 miljoen euro of 16,2% ten opzichte van de totale opbrengsten,
komende van 26,8 miljoen euro of 19,9% ten opzichte van de totale
opbrengsten gedurende de overeenkomstige periode in 2005, wat een
stijging van 30,5% betekent.

•

De nettowinst van het eerste negen maanden van het boekjaar 2006
bedroeg 28,9 miljoen euro, gelijk aan een winst per aandeel van 0,70 euro
of 0,70 euro per aandeel na dilutie, in vergelijking met een nettowinst van
19,8 miljoen euro zijnde 0,49 euro per aandeel of 0,48 EUR per aandeel
na dilutie gedurende het eerste negen maanden van 2005, een groei van
46,0%1.

Geconsolideerde resultaten

Cijfers over de 9 maanden eindigend 30
september
In miljoen euro (uitgezonderd cijfers per
aandeel)

Q3 2006

Q3 2005

9M 2006

9M 2005

Totale opbrengsten ......................................
Brutowinst.....................................................

75,7
26,2

55,9
23,1

216,5
83,7

134,7
60,1

Bedrijfskosten ................................................
Bedrijfsresultaat (EBIT) ................................
Nettowinst ......................................................

(16,2)
9,9
7,9

(12,1)
11,0
8,4

(48,7)
35,0
28,9

(33,2)
26,8
19,8

Gewogen gemiddeld aantal aandelen2 ........... 41 249 296
Herziene winst per aandeel2 (in euro) ...........
0,19

40 493 404

41 249 296

40 445 676

0,21

0,70

0,49

2
Op 24 april 2006 werden de aandelen in vier gesplitst. Omwille van rapporteringdoeleinden werd
deze splitsing retroactief toegepast.
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NIET-FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN VAN HET DERDE KWARTAAL:
HSDPA PRODUCTEN
- T-Mobile Austria lanceerde de GlobeSurfer ICON als hun nieuwe “Web ‘n’ Walk”
Solution
- Proximus koos voor Option’s GlobeSurfer ICON
- HSBC en Vodafone wonnen de prestigieuze 3G A-List UMTS/HSDPA Award. Hun
oplossing maakt gebruik van Option HSDPA data kaarten
- Option levert drie HSDPA Producten aan Orange France
INBOUW MODULES
- De verkoop van de Acer Aspire computers met ingebouwde HSDPA GTM 351E
Draadloze inbouw module van Option ging van start in Europa en Oceanië
- Option levert haar draadloze inbouw module aan Samsung
- Option kondigt een vierde ‘design win’ aan voor haar module met één van de
top 10 laptop fabrikanten ter wereld.
CORPORATE EVENT
- Option vierde haar “20 Jaar Innovatief Ondernemen”
Dhr. Jan Callewaert, stichter
commentaar op de resultaten:

en

afgevaardigd

bestuurder,

gaf

volgende

“Onze opbrengsten van EUR 75.7 miljoen in het derde kwartaal, 35% meer dan
het derde kwartaal van 2005, zijn een bevestiging van ons leiderschap in de
markt van draadloze breedband oplossingen. Niettegenstaande een verhoogde
concurrentie en een terughoudend effect van éénmalige ‘one-time items’ dit
kwartaal, hebben we voor de 15de maal op rij een kwartaal neergezet met
winstcijfers.
De verkoop van draadloze datakaarten hebben het veel beter gedaan dan onze
verwachtingen wat volumes betreft en maken nu 89% van de volumeverkoop uit
op jaarbasis. Met de HSDPA technologie die goed is voor ongeveer ¾ van onze
datakaart volumes erkennen onze 60 HSDPA operatoren – klanten onze expertise
in deze hoogtechnologische omgeving van draadloze breedband technologie.
In oktober hebben we ons leiderschap in de markt van datakaarten nog eens in
de verf gezet met de eerste live demonstratie van High Speed Uplink Packet
Access (HSUPA), waarbij in de uplink transmissiesnelheden van 1.3Mbps gehaald
werden en in de downlink op applicatieniveau 2.7Mbps genoteerd werd.
Ons technologisch leiderschap zal verder doorgetrokken worden begin 2007 met
de commerciële leveringen van onze nieuwe generatie GlobeTrotter Express “7.2
Ready” HSDPA datakaarten. Deze datakaarten hebben Option’s unieke ‘dual
antenna Advanced Radio Technology (ART) architectuur aan boord. Hiermee
wordt de signaalsterkte van de Express datakaart en de immuniteit voor
interferenties sterk verbeterd waardoor gebruikers tot 50% sneller met het
internet kunnen verbinden. Operatoren genieten via deze techniek van een
toegenomen netwerk capaciteit en een gereduceerd energieverbruik van de
basisstations.
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Option’s ICON product begint sterk aan te trekken als ‘plug-and-play’ breedband
oplossing voor de consumenten markt. Desalniettemin heeft de markt voor nietPC datakaarten zich minder snel ontwikkeld dan we verhoopt hadden. Verdere
aanvullingen op de ICON product reeks, voorzien voor begin 2007, moet ons in
staat stellen op de ingeslagen weg verder te gaan.
De snelheid waarmee de draadloze breedband technologieën nu evolueren en een
gemis aan consensus tussen de operatoren en de PC fabrikanten over het te
volgen business model in de retail houden op dit ogenblik de markt van draadloze
inbouw modules op. Komt daar nog bij dat, gezien de vervangingscycli van
laptops, de meer geavanceerde 3.6Mbps versie van HSDPA attractiever is voor de
gebruikers, operatoren en laptop fabrikanten dan de huidige 1.8Mbps modules die
sinds begin dit jaar geleverd worden.
Option werkt op dit ogenblik nauw samen met 4 van de belangrijkste laptop
fabrikanten, waaronder Acer en Samsung, aan de integratie van de 3.6Mbps
HSDPA draadloze module. Met de unieke mogelijkheid van dit product om, na de
verkoop van de laptop, te kunnen upgraden naar 7.2Mbps en de sterke relaties
met de operatoren blijft ons bedrijf in een sterke positie om voluit te kunnen
inspelen op en profiteren van de grote marktopportuniteit die ingebouwde HSDPA
modules zijn. We verwachten dat de omstandigheden voor effectieve marktgroei
gunstig zullen evolueren vanaf de 2de helft van 2007.
Zelfs in een situatie van toenemende concurrentie en snel veranderende
technologieën, slaagt Option er in om continue meerwaarde te creëren voor haar
aandeelhouders en dit via haar focus op succesvolle lanceringen van innovatieve
producten en het verder uitbouwen van haar distributiekanalen.
We verwachten dat de opbrengsten voor het volledige jaar 2006 EUR 298 miljoen
zullen zijn met een recurrente EBIT van 14-15%. Voor 2007 verwachten we
totale opbrengsten tussen EUR 355-375 miljoen.
Het voornemen om voor het eerst dividend uit te keren in 2007 zal afhangen van
de netto niet-geconsolideerde resultaten van Option NV, van de financiële
toestand van de vennootschap, van de aangelegde wettelijke reserves en van
andere factoren die door de Raad van Bestuur of de jaarvergadering in maart
2007 van belang worden geacht.
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Tussentijdse Financiële Rapportering
WINST- EN VERLIESREKENING
Opbrengsten
De totale opbrengsten voor het derde kwartaal van het boekjaar 2006 bedragen
75,7 miljoen euro, een stijging van 35,4% in vergelijking met de 55,9 miljoen
euro die werd gerealiseerd in het derde kwartaal van 2005.
De totale opbrengsten voor de eerste negen maanden van het boekjaar 2006
bedragen 216,5 miljoen euro, wat een stijging betekent van 60,7% in vergelijking
met de 134,7 miljoen euro die werd gerealiseerd in de eerste negen maanden
van 2005.

Brutowinst
Rekening houdend met een kostprijs van de verkochte goederen van 49,5 miljoen
euro, bedroeg de brutowinst tijdens het derde kwartaal van 2006 26,2 miljoen
euro. Dit in vergelijking met een brutowinst van 23,1 miljoen euro tijdens het
derde kwartaal van 2005.
De brutomarge van 34,6% van de totale opbrengsten voor het derde kwartaal
daalde ten opzichte van de marge van 41,3% die gerealiseerd werd tijdens het
derde kwartaal 2005. Exclusief de niet-recurrente gebeurtenissen, voornamelijk
gerelateerd aan een voorraadcorrectie op materialen per kwartaaleinde van 2,3
miljoen (of 1,7% van de kost van de verkochte goederen in 2006) voornamelijk
ten gevolge van de upgrade naar een nieuw SAP platform, bedroeg de
brutomarge voor het derde kwartaal 2006 37,3% ten opzichte van de totale
opbrengsten, in lijn met de vooruitzichten tijdens Q2.
Tijdens de eerste negen maanden van 2006 bedroeg de brutowinst 83,7 miljoen
euro in vergelijking met een brutowinst van 60,1 miljoen euro tijdens de eerste
negen maanden van 2005.
De brutomarge van 38,7% voor de eerste drie kwartalen daalde ten opzichte van
de marge van 44,6% die gerealiseerd werd tijdens de eerste negen maanden van
2005.

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten van het derde kwartaal, inclusief afschrijvingen en
waardeverminderingen, bedroegen 16,2 miljoen euro in vergelijking met 12,1
miljoen euro in het derde kwartaal van 2005.
Tijdens de eerste negen maanden van 2006 bedroegen de bedrijfskosten,
inclusief afschrijvingen en waardeverminderingen, 48,7 miljoen euro in
vergelijking met 33,2 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2005.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat gerealiseerd in het derde kwartaal van 2006 bedroeg 9,9
miljoen euro of 13,1% van de totale opbrengsten. Dit in vergelijking met 11,0
miljoen euro of 19,7% van de totale opbrengsten in de overeenkomstige periode
in 2005.
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Het bedrijfsresultaat gerealiseerd in de eerste negen maanden van 2006 bedroeg
35,0 miljoen euro of 16,2% van de totale opbrengsten. Dit in vergelijking met
26,8 miljoen euro of 19,9% van de totale opbrengsten tijdens de eerste negen
maanden van 2005, wat een stijging van 30,5% betekent.

Bedrijfsresultaat
voor
waardeverminderingen (EBITDA)

afschrijvingen

en

De EBITDA gerealiseerd in het derde kwartaal van 2006 bedroeg 12,8 miljoen
euro of 16,9% van de totale opbrengsten. Dit in vergelijking met 12,7 miljoen
euro of 22,6% van de totale opbrengsten in de overeenkomstige periode in 2005,
wat een stijging van 1,3% betekent.
De EBITDA gerealiseerd in de eerste negen maanden van 2006 bedroeg 43,2
miljoen euro of 20,0% van de totale opbrengsten. Dit in vergelijking met 31,7
miljoen euro of 23,5% van de totale opbrengsten tijdens de eerste negen
maanden van 2005, wat een stijging van 36,6% betekent.

Financieel resultaat
Tijdens de eerste drie kwartalen van 2006 realiseerde Option een positief
financieel resultaat van 474 duizend euro. De wisselkoerswinsten ten gevolge van
een zwakkere Dollar bedroegen 975 duizend euro en Option verkreeg 790
duizend euro interesten uit een risicovrije belegging van de beschikbare liquide
middelen.
Er werden voor 1.079 duizend euro betalingskortingen gegeven aan klanten
wegens kontante betaling en de overige financiële kosten van 212 duizend euro
vloeiden voornamelijk voort uit leasing overeenkomsten die in juli 2006 ten einde
liepen.

Nettowinst
Op 24 april 2006 werden de aandelen in vier gesplitst. Omwille van
rapporteringdoeleinden werd deze splitsing retroactief toegepast en dit resulteert
in volgende resultaten:
De nettowinst voor het derde kwartaal bedroeg 7,9 miljoen euro of 0,19 EUR per
uitstaand aandeel (of 0,19 euro per aandeel na dilutie) in vergelijking met een
nettowinst van 8,4 miljoen euro of 0,21 euro per aandeel (of 0,20 per aandeel na
dilutie), een daling van 7,2%, gedurende dezelfde periode in 2005.
De nettowinst voor de eerste negen maanden van 2006 bedroeg 28,9 miljoen
euro of 0,70 EUR per uitstaand aandeel (of 0,70 euro per aandeel na dilutie) in
vergelijking met een nettowinst van 19,8 miljoen euro of 0,49 euro per aandeel
(of 0,48 per aandeel na dilutie), een groei van 42,9%, gedurende de
overeenkomstige periode in 2005.

BALANS
De liquide middelen daalden van 49,2 miljoen euro per einde 2005 tot 44,5
miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal van 2006. Deze daling is
voornamelijk toe te schrijven aan de gestegen behoefte aan werkkapitaal evenals
een voorafbetaling van intellectuele eigendomsrechten.
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De handels- en overige vorderingen stegen van 37,1 miljoen euro op het einde
van 2005 tot 62,9 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal van 2006.
Tijdens de eerste negen maanden van 2006 stegen de voorraden van 19,5
miljoen euro tot 32,9 miljoen euro. We hebben een voorraad componenten
aangelegd om aan de sterk toenemende marktvraag te kunnen voldoen en
eveneens werd voldoende voorraad afgewerkte producten klaargezet voor
levering in de eerste week na kwartaaleinde. De voorraad afgewerkt product bleef
laag en vertegenwoordigde 17,7% van de totale voorraad.
De vaste activa hadden op 30 september 2006 een netto boekwaarde van 21,4
miljoen euro wat een stijging betekent van 2,0 miljoen euro ten opzichte van de
boekwaarde van vaste activa van 19,4 miljoen euro per einde boekjaar 2005.
Tijdens de eerste drie kwartalen van 2006 werd 2,6 miljoen euro geïnvesteerd in
materiële vaste activa en 7,5 miljoen euro in immateriële vaste activa, waarvan
6,2 miljoen euro in ontwikkelingsprojecten en 1,3 miljoen euro in bijkomende
licenties en overige immateriële vaste activa.
Het totaal schulden op ten hoogste één jaar stegen van 49,6 miljoen euro per
jaareinde 2005 tot 57,5 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal 2006.
Deze toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een stijgende
belastingsverplichting (+6,3 miljoen euro).
De onderneming genereerde een uitgestelde belastingverplichting voornamelijk
door het activeren van commerciële ontwikkelingsprojecten onder IFRS. Tijdens
de eerste drie kwartalen van 2006 nam deze verplichting toe met 547 duizend
euro, volledig gerelateerd aan geactiveerde ontwikkelingsprojecten.
Op het balanstotaal van 164,3 miljoen euro bedroeg het eigen vermogen 105,2
miljoen euro wat een solvabiliteit betekent van 64,0% aan het einde van het
kwartaal.
Tijdens het derde kwartaal van 2006 realiseerde de onderneming Kasstroom van
5,6 miljoen euro uit haar bedrijfsactiviteiten in vergelijking met een Kasstroom uit
bedrijfsactiviteiten van 25,0 miljoen euro tijdens de overeenkomstige periode in
2005. Deze kasstroom werd positief beïnvloed dankzij de toenemende
Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal maar de onderneming kende
een stijgende behoefte aan werkingskapitaal die voornamelijk die voornamelijk
toe te schrijven is aan de bewegingen in de korte termijnverplichtingen: de
handels- en overige vorderingen (+26,3 miljoen euro).
Tijdens het derde kwartaal gebeurden voor 5,2 miljoen euro voorafbetalingen aan
houders van essentiële intellectuele eigendomsrechten teneinde een substantiële
korting te bekomen op de toekomstige royalty verplichtingen.
De aangewende cash in investeringsprojecten wordt verklaard door de
bovenvermelde investeringen in materiële en immateriële vaste activa.
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- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING – NIET GEREVISEERD
Cijfers over negen maanden eindigend
30 september
Duizend euro (behalve cijfers met
betrekking tot de aandelen)

Omzet..................................................
Overige opbrengsten..............................
Totale opbrengsten ............................
Kostprijs verkochte goederen..................
Brutowinst..........................................

Q3/2006

30
september
2005

75 696
(49 531)
26 165

55 887
0
55 887
(32 801)
23 086

216 257
254
216 511
(132 771)
83 740

134 733
0
134 733
(74 662)
60 071

Brutowinst/Totale opbrengsten %............

34.6 %

41.3 %

38.7 %

44.6%

Onderzoek- en ontwikkelingskosten .........
Verkoop, marketing en royalty kosten......
Algemene en administratiekosten ............
Totale bedrijfskosten..........................

(4 622)
(8 178)
(3 432)
(16 232)

(3 264)
(7 144)
(1 655)
(12 063)

(13 682)
(27 022)
(8 015)
(48 719)

(11 153)
(18 193)
(3 883)
(33 229)

Bedrijfsresultaat (EBIT) .....................
EBIT/Totale opbrengsten % ....................

9 933
13.1 %

11 023
19.7 %

35 021
16.2 %

26 842
19.9%

Afschrijvingen en waardeverminderingen..

2 889

1 633

8 214

4 820

EBITDA ................................................
EBITDA/Totale opbrengsten % ................

12 822
16.9 %

12 656
22.6 %

43 235
20.0 %

31 662
23.5%

Wisselkoerswinsten/(verliezen) ...............
Intrestopbrengsten /(Kosten)..................
Financieel resultaat ............................

(389)
(137)
(526)

(248)
225
(23)

975
(454)
521

(1 817)
185
(1 632)

Winst vóór belastingen...........................

9 407

11 000

35 542

25 210

Belastingen...........................................
Nettowinst..........................................

(1 460)
7 947

(2 596)
8 404

(6 630)
28 912

(5 404)
19 806

10 312 324

10 111 419

10 312 324

10 312 429

2,80

1,96

2,80

1,92

41 249 296

40 445 676

41 249 296

41 249 716

0,70
0,70

0,49
0,48

Gewogen gemiddeld aantal gewone
aandelen ..............................................
Gewogen gemiddeld aantal aandelen na
dilutie ..................................................

75 696

Q3/2005

30
september
2006

10 312 324
10 312 324

Winst per aandeel vóór verwatering
(euro) ..................................................
Winst per aandeel na verwatering (euro)..
Winst per aandeel na de splitsing
van de aandelen van 24 april 2006
(retroactief toegepast).......................
Gewogen gemiddeld aantal gewone
aandelen ..............................................
Gewogen gemiddeld aantal aandelen na
dilutie ..................................................
Winst per aandeel vóór verwatering ........
Winst per aandeel na verwatering............

0,77
0,77

41 249 296
41 249 296
0,19
0,19
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10 123 351
10 312 324
0,83
0,81

40 493 404
41 249 296
0,21
0,20

- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS

30 september
2006

Per
duizend euro
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen .............................................................
Handelsvorderingen en overige vorderingen .......................
Belastingvorderingen .......................................................
Voorraden ......................................................................

31 december
2005

44 470
62 953
72
32 925
140 420

49 288
37 050
20
19 495
105 853

9 070
12 281
2 383
172
23 906

8 415
11 031
1 714
21 160

164 326

127 013

8 715
48 792
57 507

2 320
47 020
286
49 626

1 372
222
1 594

825
222
1 047

Geplaatst kapitaal ...........................................................
Uitgiftepremies ...............................................................
Reserves ........................................................................
Overgedragen resultaat....................................................
Eigen vermogen............................................................

6 116
43 865
330
54 914
105 226

6 116
43 865
357
26 002
76 340

Totaal passiva ..............................................................

164 326

127 013

Niet-vlottende activa
Materiële vaste activa ......................................................
Immateriële vaste activa ..................................................
Uitgestelde belastingvorderingen.......................................
Overige vorderingen ........................................................

Totaal activa.................................................................
PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)
Schulden op ten hoogste één jaar
Belastingschulden............................................................
Handelsschulden en overige schulden ................................
Lange termijnschulden die binnen één jaar vervallen ...........
Schulden op meer dan één jaar
Uitgestelde belastingverplichtingen ....................................
Achtergestelde schulden op meer dan één jaar ...................
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- OPTION N.V. –
GECONSOLIDEERDE KASSTROOMTABEL

Per
duizend euro

30 september
2006

30 september
2005

28 912

19 806

8 214
(4)

5 024
-

145

196

Kosten m.b.t. in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde, op
aandelen gebaseerde verloning ......................................................

-

115

Belastingen..................................................................................
Totaal waardecorrecties anders dan in geld (B).........................

6 630
14 985

5 404
10 739

Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal.................

43 897

30 545

Afname/(toename) van handels- en overige vorderingen...................
Afname/(toename van voorraden ...................................................
Toename/(afname) van handels- en overige schulden.......................
Totaal der mutaties in bedrijfskapitaal (C) ................................

(26 346)
(13 430)
1 764
(38 012)

(16 823)
(8 640)
20 611
(4 852)

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten ...................................................

5 885

25 693

(Betaalde)/ontvangen belastingen (D) ............................................

(307)

(669)

KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN ................................

5 578

25 024

INVESTERINGSACTIVITEITEN
Verwerving van materiële vaste activa ............................................
Verwerving van immateriële vaste activa.........................................
Uitgaven van productontwikkeling ..................................................
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (E)...................

(2 649)
(1 306)
(6 155)
(10 110)

(6 003)
(692)
(2 550)
(9 245)

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Uitgifte van aandelen ....................................................................
Opnames van leningen..................................................................
Terugbetalingen schulden financiële leasing .....................................
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (F) .................

(286)
(286)

521
69
(699)
(109)

Netto toename/(afname) van de liquide middelen
(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) ..................................................................................................

(4 818)

15 670

Liquide middelen bij het begin van het boekjaar .............................................
Liquide middelen op het einde van het boekjaar ..................................

49 288
44 470

31 612
47 282

Verschil ............................................................................................................................

(4 818 )

15 670

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Netto winst (A) ...........................................................................
Afschrijvingen en waardeverminderingen ........................................
Niet-gerealiseerde wisselkoers(winsten)/verliezen ...........................
(Terugnemingen)/waardeverminderingen van op vaste en
vlottende activa ...........................................................................
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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 jaarverslag 2005 op de pagina’s 35-36 en 58-59. 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.
Option plant de berichtgeving betreffende de kwartaalgegevens in 2007 als volgt – steeds
voor beurstijd:
Q4 resultaten en het volledige jaar 2006:

Donderdag, 1 maart 2007

Q1 resultaten:

Donderdag, 26 april 2007

Q2 resultaten:

Donderdag, 26 juli 2007

Q3 resultaten:

Donderdag, 25 oktober 2007

De algemene aandeelhoudersvergadering zal doorgaan op vrijdag, 30 maart 2007, 10 uur
te Leuven (België).

Voor meer informatie gelieve te contacteren:
Jan Callewaert, Oprichter en Afgevaardigd Bestuurder
Frederic Convent, Financieel Directeur
Gaston Geenslaan 14
B-3012 Leuven, België
TEL: ·+32 (0) 16/31-74-11
FAX: +32 (0) 16/31-74-90
E-mail: investor@option.com
Over Option - (www.option.com) - EURONEXT Brussels OTC: OPNVY
Option is dé vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie. Het bedrijf is
gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van GSM, GPRS, WLAN, en
3G UMTS technologische producten voor draadloze verbindingsoplossingen. Option heeft
een stevige reputatie weten op te bouwen door verbluffende nieuwe producten te creëren
waardoor de prestaties en mogelijkheden van draadloze communicatie groeien. De
maatschappelijke zetel van Option is gevestigd in Leuven, België. Het bedrijf heeft een
O&O centrum in Leuven, een Software and Applications ontwikkelingscentrum in Adelsried
(Duitsland), een wireless router ontwikkelingscentrum in Stockholm, een productie,
engineering en logistieke afdeling met ISO 9002 certificaat, in Cork (Ierland) en
verkoopsondersteunende kantoren in de VS, Japan en Taiwan.
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