OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET
EERSTE HALFJAAR 2011
Leuven, België – 31 augustus 2011 – 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 2011, 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 verwerft activa van MobiWire
Samen met de resultaten van het eerste halfjaar en als een gebeurtenis kort na de rapporteringsperiode,
kondigde de Groep de overname van de Connected Consumer Electronics activa van MobiWire S.A. aan.
TM
Deze activa omvatten Surface UX software, verwante IP, en een kernteam van gebruiksdeskundige
TM
experts. Surface UX is een Android user interface (UI) overlay voor smartphones en tablets die een
vereenvoudigde toegang biedt tot samengevoegde cloud-based content en diensten. Surface UX heeft zijn
eigen beginschermstructuur, statusbalk, hoofdmenu en een reeks gepatenteerde ‘Service Apps’ die de
bovenlaag uitmaken. Dit creëert een duidelijke meerwaarde voor de eindgebruiker omdat die de interface
onmiddellijk kan gebruiken.
De overname is een verdere stap in de Options overgang van een leverancier van commoditized
producten naar draadloze oplossingen welke software, diensten en hardware combineren dit samen met
het verbeteren van het comfort en de gebruikerservaring van de eindgebruiker.
Als een gevolg van deze overeenkomst vervoegde Jerome Nadel Option als Chief Experience Officer. Hij
heeft voorheen leidinggevende user experience en marketing functies bekleed bij IBM, Unisys, Human
Factors International, Gemplus, en recentelijk bij MobiWire. Het team van user experience experten zal
zich in Parijs vestigen en het bedrijf zal opereren onder de naam "Option France SAS" (Societe Anonyme
Simplifiée), welke werd opgericht.
Financiële kerncijfers voor het eerste halfjaar van 2011
-

De opbrengsten voor het eerste halfjaar van 2011 bedroegen 25,8 miljoen EURO in vergelijking met
30,9 miljoen EURO tijdens het eerste halfjaar van 2010. De opbrengsten met betrekking tot producten
daalde van 30,7 miljoen EURO in het eerste halfjaar van 2010 naar 11,6 miljoen EURO in dezelfde
periode van 2011, terwijl de licentie opbrengsten toenamen van 0,2 miljoen EURO in het eerste
halfjaar van 2010 tot 14,3 miljoen EURO in dezelfde periode van 2011. Deze licentie opbrengsten in
2011 waren in hoofdzaak het resultaat van de bestaande licentie overeenkomst die de Groep heeft
afgesloten met Huawei Technologies.

-

De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2011 bedroeg 54,6% ten opzichte van de opbrengsten
in vergelijking met een brutowinstmarge van 18,4% in de eerste jaarhelft van 2010. De
brutowinstmarge van 2011 werd positief beïnvloed door de toegenomen software en licentie
opbrengsten, welke hogere marges genereren in vergelijking met de opbrengsten van producten en
negatief beinvloed door bijkomende provisies voor verouderde voorraden welke verband houden met
de uitfasering van de niet langer strategisch relevante producten portefeuille.

-

In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2010 daalden de bedrijfskosten met 9,1 miljoen EURO, van
26,7 miljoen EURO naar 17,6 miljoen EURO. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2010 daalden
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de Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten met 10 miljoen EURO. De voornaamste reden van deze
daling is een uitzonderlijke afschrijving op immateriële vaste activa van 6,2 miljoen EURO welke werd
geboekt in het eerste halfjaar van 2010. In de eerste jaarhelft van 2011 heeft de Groep haar
bestaande gekapitaliseerde ontwikkelingskosten herzien, doch deze herziening heeft niet geleid tot
een uitzonderlijke afschrijving op haar gekapitaliseerde ontwikkelingskosten. Het resterende deel,
zijnde 3,8 miljoen EURO wordt verklaard door lagere afschrijvingen op materiële en immateriële vaste
activa en lagere kosten als een gevolg van de 2009 kostenverlagingen. Eveneens, in vergelijking met
de eerste jaarhelft van 2010 namen de Verkoop, marketing en royalty kosten toe met 1,7 miljoen
EURO. De belangrijkste reden hiervoor is, dat in de eerste jaarhelft van 2010, Option NV en één van
haar licentiehouders een commerciële overeenkomst hadden afgesloten. Ten gevolge hiervan kon de
Groep een voorziening voor deze arbitrage van 3,9 miljoen EURO terugnemen. Mits uitsluiting van
voormelde one-off gebeurtenis daalden de Verkoop, marketing en royalty kosten, in hoofdzaak als
gevolg van een gedaalde productverkoop alsook lagere kosten welke het gevolg waren van de
kostenverlagingen, geinitieerd in 2009.
-

De Groep raporteert een positieve EBITDA van 1,1 miljoen EURO voor de eerste zes maanden van
2011 in vergelijking met een negatieve EBITDA van -6,5 miljoen EURO in dezelfde periode van vorig
jaar.

-

De EBIT voor het eerste halfjaar van 2011 bedroeg –3,5 miljoen EURO of –13,4% ten opzichte van de
opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -21,0 miljoen EURO in dezelfde periode van 2010 of
-68,2% ten opzichte van de opbrengsten.

-

Het nettoresultaat voor het eerste halfjaar van 2011 bedroeg –2,9 miljoen EURO of –0,03 EURO per
gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -20,5 miljoen EURO in het eerste
halfjaar van 2010 of -0,25 EURO per gewoon aandeel. Het nettoresultaat de eerste jaarhelft van 2011
werd positief beïnvloed met 93 duizend EURO aan belastingen alsook door een positief financiële
resultaat van 487 duizend EURO.

-

De balans van de onderneming bevat 41,3 miljoen EURO aan liquide middelen en een verlaagde
voorraadpositie tot 8,9 miljoen EURO. Per juni 2011 werd een bedrag van 1,3 miljoen EURO
opgenomen van de bestaande kredietovereenkomsten. De handelsschulden daalden met 10,9 miljoen
EURO, van 30,1 miljoen EURO op jaareinde 2010 naar 19,1 miljoen EURO. Het bijkomende bedrag
van in totaal 33 miljoen EURO, welke in het eerste halfjaar 2011 werd ontvangen met betrekking tot de
uitbreiding van de software en licentie overeenkomst met Huawei Technologies, resulteerde in een
toename van de uitgestelde opbrengsten in vergelijking met het jaareinde van 2010.

Niet financiële hoogtepunten
Corporate
- Option kondigde aan dat de Raad Van Bestuur is versterkt met Dhr. Francis Vanderhoydonck als
onafhankelijk Bestuurder en hij fungeert tevens als voorzitter van het Audit Committée, dit ter
vervanging van Dhr. Arnoud De Meyer.
- De Groep maakte de benoeming bekend van Dhr. Jan Smits als Chief Financial Officer (CFO),
verantwoordelijk voor alle internationale financiële activiteiten van de Groep.
Business
- Tijdens CES (VS) stelde Option ‘s werelds kleinste module voor die GSM/HSPA, CDMA/EV-DO, GPS/
GLONASS en circuitgeschakelde spraakmogelijkheden combineert. Dat alles op een component die
amper een postzegel groot is en even dun is als een euromuntstuk. De GTM601/GTM609-modules
van de tweede generatie zullen een nieuw soort ultradunne, supersnelle en wereldwijd inzetbare
consumenten- en bedrijfstoestellen aandrijven.
- Tijdens het Mobile World Congress (Spanje) stelde Option en InterDigital een nieuwe ‘Bandwidth
Management’ software oplossing voor welke is geïntegreerd met Option’s uCAN® Connect software
platform. Deze ‘bandwidth management’ oplossing bevat software die toelaat dat toestellen gelijktijdig
kunnen communiceren met meerdere netwerken op hetzelfde moment terwijl de netwerk performantie
in real-time afgestemd wordt op wat de applicatie nodig heeft. Deze slimme verbinding verbetert het
bereik, de betrouwbaarheid, de veiligheid en voegt de beschikbare bandbreedte die beschikbaar is op
verschillende netwerken samen tot één geheel.
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-

-

-

-

-

Tijdens CeBIT (Duitsland) demonstreerden Option en KOBIL de mIDentity 3G, een unieke 3G
beveiligingsoplossing welke beveiliging levert van het eindpunt zodat toegang tot gevoelige informatie
probleemloos mogelijk wordt, waar je ook bent. Gebruikers koppelen de mIDentity 3G gewoonweg aan
een computer en krijgen zo toegang tot een volledig beveiligde applicatie die centraal wordt beheerd.
In april tekenden Option en Avnet Embedded een distributieovereenkomst welke geldt voor 17
Europese landen voor de distributie van Option’s portfolio van geïntegreerde draadloze producten en
de uCAN connection management software.
In Juni kondigde Option de data certificering van At&T aan, dit van vijf draadloze ingebouwde
modules. Deze zijn bedoeld voor allerhande mobiele apparaten zoals tabletcomputers,
consumentenelektronica, netbooks, routers en notebooks. Bovendien lenen ze zich perfect voor een
uitgebreid gamma M2M-toepassingen met een hoge bandbreedte zoals digitale signalisatie,
voertuigen, beveiligingscamera's en nog veel meer.
Op dezelfde dag als de aankondiging van de data certificering van de modules introduceren AT&T en
Option een 4G-connection kit voor ontwikkelaars van nieuwe mobiele producten, met inbegrip van een
gecertificeerde, netwerkklare 4G-module en doeltreffende integratietools welke de ontwikkelingstijd en
Time-to-Market van nieuwe consumenten- en M2M-oplossingen verkorten.
Eveneens in juni onthulde de vennootschap de GlobeSurfer® III+ en kondigde Turkcell als klant aan
voor dit nieuwe product. De GlobeSurfer® III+ is de nieuwe en volgende generatie mobiele 3Gbreedbandrouters. Deze nieuwe 3G-router is makkelijk overal mee naartoe te nemen: hij is niet groter
dan een boek en beschikt over plug-and-playconnectiviteit. Het is de ideale oplossing voor iedereen
die een 3G-verbinding met verschillende gebruikers wil delen via de krachtige Wi-Fi-verbinding van de
router. Bijgevolg is de GlobeSurfer III+ is perfect voor tal van toepassingen, zoals het delen van een
3G-verbinding thuis, in een mobiel kantoor of op andere plekken die beschouwd worden als een
'mobiele thuis of kantoor', zoals boten, caravans, vakantiehuisjes of werven waar een 3G-verbinding
gedeeld moet worden met verschillende familieleden of collega’s.
2
Op 4 juli kondigde Option de VIU aan, de nieuwe mobiele 3G-camera die het iedereen mogelijk maakt
om hun eigen professioneel niveau van beveiligingsoplossing te beheren en op te zetten. Deze
beveiligingsoplossing is uitermate geschikt voor de bewaking van huizen, magazijnen, vakantiehuizen,
bouwterreinen, kantoren en nog veel meer. De VIU² is de enige plug & play zelfstandige
beveiligingsoplossing die video en audio kan live streamen vanaf elke locatie tot elk apparaat dat een
verbinding met het internet heeft, waardoor het uniek is in zijn soort.

Financieel
- Op 31 januari 2011 maakte de Groep bekend dat het haar software licentie overeenkomst met Huawei
Technologies heeft verlengd en dat zij een betaling van 11 miljoen € heeft ontvangen. De daarmee
verband houdende opbrengsten zullen in het resultaat worden opgenomen in de periode november
2011 tot februari 2012. Deze verlenging was een onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst met
Huawei die in oktober 2010 werd ondertekend en waarbij Huawei akkoord ging om een licentie te
nemen op Option’s uCAN Connection Manager software, waarbij het eerste jaar van deze licentie
werd gewaardeerd op 27 miljoen €. Deze overeenkomst voorzag daarnaast in een mogelijke
verlenging voor een bedrag ten belope van maximaal 33 miljoen €. Deze transactie vormde een eerste
deel van deze mogelijke uitbreidingen.
- Op 8 maart 2011 kondigde de Groep aan dat het haar software licentie overeenkomst met Huawei
verder heeft verlengd en dat het een bijkomende betaling van 22 miljoen euro ontvangen heeft. De
daarmee verband houdende opbrengsten zullen in het resultaat worden opgenomen in de periode
maart 2012 tot oktober 2012. Deze transactie was het laatste deel van de uitbreidingen onder de
huidige licentie overeenkomst.
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GECONSOLIDEERDE RESULTATEN
Cijfers over de periode eindigend op 30 juni.
In miljoen EURO (behalve cijfers met betrekking
tot de aandelen)

YTD 2011

YTD 2010

Opbrengsten
Brutowinst

25.8
14.1

30.9
5.7

Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Nettoresultaat

17.6
(3.5)
(2.9)

26.7
(21.0)
(20.5)

82 498 592

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen
Resultaat per aandeel voor en na verwatering
(euro)

(0.03)

82 498 592
(0.25)

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

Cijfers over de eerste jaarhelft, eindigend op 30 juni
Duizend euro (behalve cijfers met betrekking tot de
aandelen)

30 juni
2011

30 juni
2010

Opbrengsten ..........................................................................
Opbrengsten van producten ....................................................
Opbrengsten van software en licenties ...................................
Kostprijs verkochte goederen ..................................................
Brutowinst
Brutowinst/Totale opbrengsten % ...........................................

25 834
11 569
14 265
(11 735)
14 099
54.6%

30 873
30 668
205
(25 182)
5 691
18.4%

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten ......................................
Verkoop, marketing en royalty’s kosten ..................................
Algemene- en administratiekosten ..........................................
Totale bedrijfskosten ............................................................

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

(16 692)
(3 666)
(6 380)
(26 738)

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

(3 453)
(13.4%)

(21 047)
(68.2%)

Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere
waardeverminderingen ............................................................

4 574

14 536

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

1 121
4.3%

(6 511)
(21.1%)
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Wisselkoerswinsten/(verliezen) ...............................................
Intrestopbrengsten/(kosten) en overige financiële
opbrengsten/(kosten) ..............................................................
Financieel resultaat...............................................................

83

(677)

404

(213)

487

(890)

Resultaat voor belastingen ..................................................

(2 966)

(21 937)

Belastingen .............................................................................

93

1 428

Nettoresultaat ........................................................................

(2 873)

(20 509)

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ...................... 82 498 592
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen ................... 82 498 592
Resultaat per aandeel vóór verwatering (euro) .......................
Resultaat per aandeel na verwatering (euro) ..........................
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(0.03)
(0.03)

82 498 592
82 498 592
(0.25)
(0.25)

- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).
Per
In duizend EUR

31 december
2010

30 juni
2011

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen ...................................................................................................
Handels-en overige vorderingen ...........................................................................
Belastingvorderingen ............................................................................................
Voorraden .............................................................................................................

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

Totaal Activa

41 299
2 713
20
8 915
52 947

30 930
7 277
47
12 425
50 679

3 013
8 869
37
11 919

4 510
8 596
48
13 155

64 866

63 834

19 143
41 705
42
1 271
1 615
63 776

30 136
22 670
95
4 770
2 097
59 768

-

20
20

12 232
57 961
(259)
(68 844)
1 090

12 232
57 961
(176)
(65 971)
4 046

64 866

63 834

PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)
Schulden op ten hoogste één jaar
Handels- en overige schulden ...............................................................................
Uitgestelde opbrengsten .......................................................................................
Te betalen belastingen ..........................................................................................
Overige financiële schulden ..................................................................................
Voorzieningen .......................................................................................................
Schulden op meer dan één jaar
Uitgestelde belastingverplichtingen .......................................................................

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

Totaal schulden en eigen vermogen
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- OPTION N.V. OVERZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE KASSTROOM OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING
MET DE INTERNATIONAL REPORTING STANDARDS (IFRS).
Per
In duizend EUR

30 juni
2011

30 juni
2010

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Nettoresultaat (A) ...........................................................................................................

(2 873)

(20 509)

Afschrijvingen en waardeverminderingen ......................................................................
Waardeverminderingen van vlottende en niet vlottende activa ......................................
Bijzondere waardeverminderingen op immateriële vaste activa ....................................
Wijziging 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)........................................................
Verlies/(Winst) op de uitwaardering van hedging contracten .........................................
Interest opbrengsten ......................................................................................................
Interest kosten................................................................................................................
Op aandelen gebaseerde betalingsreserve ...................................................................
Belastingen ...................................................................................................................
Totaal (B)

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

8 401
(1 726)
6 135
(30)
(48)
14
163
(12)
177
118
(1 428)
11 764

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

348
6 545
2 573
8 173
(207)

(8 746)
571
3 551
(6 213)
(4 268)

Totaal der mutaties in activa en passiva (D)

17 084

(6 359)

Netto kasstroom uitbedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D)
(Betaalde) interesten (F) ................................................................................................
Ontvangen interesten (G) ...............................................................................................
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H) ............................................................................

17 432
(339)
140
(8)

(15 105)
(209)
40
31

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (i)=(e)+(f)+(g)+(h)................................................

17 225

(15 244)

INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa...............................................
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële vaste activa .............................................
Verwerving van materiële vaste activa ...........................................................................
Verwerving van immateriële vaste activa .......................................................................
Uitgaven voor productontwikkeling.................................................................................
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (j) ..................................................................

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

362
(33)
(50)
(4 544)
(4 265)

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ontvangen uit hoofde van leningen................................................................................
Aflossingen van leningen ...............................................................................................
Ontvangsten van financiële leasing................................................................................
Betalingen met betrekking tot financiële leasingschulden ..............................................
Liquide middelen beperkt in gebruik...............................................................................
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (k) ................................................................

(3 500)
(3 500)

(1 661)
(23)
(2 092)
(3 776)

Netto toename/(afname) van liquide middelen (I)+(J)+(K)

10 391

(23 285)

Liquide middelen bij het begin van het boekjaar ............................................................
Impact wisselkoersfluctuaties .........................................................................................
Liquide middelen op het einde van het boekjaar ............................................................
Verschil .........................................................................................................................

30 930
(22)
41 299
0

30 665
273
7 653
0
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
Cijfers over het boekjaar
eindigend 30 juni 2011
In duizend EUR

Op 31 december
2010 ...............................

Geplaatst
kapitaal

Op aandelen Valutagebaseerde
koersbetalingen verschillen

Uitgiftepremies

Kosten
uitgifte
nieuwe
aandelen

Overgedragen
resultaat

Totaal
eigen
vermogen

12 232

57 961

1 376

83

(1 635)

(65 971)

4 046

Nettoresultaat ................
Op aandelen
gebaseerde betalingen ..
Netto
valutakoersverschillen ...
Kosten uitgifte nieuwe
aandelen ........................

-

-

-

-

-

(2 873)

(2 873)

-

-

43

-

-

-

43

-

-

-

(126)

-

-

(126)

-

-

-

-

-

-

-

Op 30 juni 2011 ............

12 232

57 961

1 419

(43)

(1 635)

(68 844)

1 090
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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 2010 aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige
en Geconsolideerde Jaarrekening van Option NV dat terug te vinden is in het jaarverslag 2010 op de
pagina’s 48-52. 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 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 (Augsburg), en een vestiging met ISO 9001 certificaat voor
productie, engineering en logistiek in Ierland (Cork). Option heeft kantoren in Europa, Amerika, GrootChina en Japan. Surf naar www.option.com voor meer informatie.
Copyright ©2011 OPTION. Alle rechten voorbehouden. Alle product-en bedrijfsnamen hierin kunnen betrekking
hebben op (geregistreerde) handelsmerken of handelsnamen.
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