
 
 
 
 

 
OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET 

DERDE KWARTAAL 2008 
 
LEUVEN, België – 30 oktober 2008 – Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de 
specialist op het vlak van draadloze communicatie, heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor 
het derde kwartaal van 2008, eindigend op 30 september. 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.  
 
 
Financiële kerncijfers voor het derde kwartaal van 2008 
 

• De opbrengsten voor het derde kwartaal van 2008 bedroegen 60,3 miljoen EURO in vergelijking 
met 80,4 miljoen EURO tijdens het derde kwartaal van 2007. 

 
• De brutowinstmarge van het derde kwartaal van 2008 bedroeg 26,6% ten opzichte van de 

opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 31,1% in het derde kwartaal van 2007. 
 

• De EBIT voor het derde kwartaal van 2008 bedroeg -6,8 miljoen EURO of -11,2% ten opzichte van 
de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -0,6 miljoen EURO in het derde kwartaal van 
2007 of -0,8% ten opzichte van de opbrengsten.  

 
• Het nettoresultaat voor het derde kwartaal van 2008 bedroeg -2,9 miljoen EURO of -0,07 EURO 

per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van 0,4 miljoen EURO in het derde 
kwartaal van 2007 of 0,01 EURO per gewoon aandeel. Het nettoresultaat van het derde kwartaal 
van 2008 werd positief beïnvloed met 2 miljoen EURO aan belastingen en 1,8 miljoen in financieel 
resultaat, voornamelijk te wijten aan een positieve waardering van de financiële instrumenten. 

 
• De balans van de onderneming bleef sterk met 35 miljoen EURO aan liquide middelen en een 

verlaagde voorraadpositie van 21,2 miljoen EURO. Het aantal dagen klantenkrediet, exclusief 
vorderingen op onderaannemers, bedroeg gemiddeld 64. 

 
 
Financiële kerncijfers voor de eerste drie kwartalen van 2008 
 

• De opbrengsten voor de eerste drie kwartalen van 2008 bedroegen 197,8 miljoen EURO, een 
daling van 14,5% in vergelijking met 231,6 miljoen EURO in 2007.  

 
• De brutowinst voor de eerste drie kwartalen van 2008 bedroeg 57,7 miljoen EURO, een daling van 

24% ten opzichte van 75,9 tijdens de overeenkomstige periode in 2007. De brutowinstmarge 
bedroeg 29,1% in 2008, dit in vergelijking met een brutowinstmarge van 32,8% in 2007.  

 
• De EBIT daalde tot -10,3 miljoen EURO of -5,2% ten opzichte van de opbrengsten tijdens de 

eerste drie kwartalen van 2008 in vergelijking met 16,6 miljoen EURO in 2007. 
 

• Het nettoresultaat daalde tot -5,7 miljoen EURO of -0,14 EURO per gewoon aandeel. Dit in 
vergelijking met een nettoresultaat van 14,9 miljoen EURO in 2007 of 0,36 EURO per gewoon 
aandeel. Het nettoresultaat van het eerste halfjaar van 2008 werd positief beïnvloed door 4,8 
miljoen EURO aan belastingen. 
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GECONSOLIDEERDE RESULTATEN 
 

 
Cijfers over de periode eindigend op 30 
september. 
In miljoen euro (behalve cijfers met 
betrekking tot de aandelen) Q3 2008 Q3 2007 YTD 2008 YTD 2007 
  
Opbrengsten   60.3 80.4 197.9 231.6 
Brutowinst    16.0 25.0 57.7 75.9 
     
Bedrijfskosten   22.8 25.7 67.9 59.3 
Bedrijfsresultaat (EBIT)   (6.8) (0.6) (10.3) 16.6 
Nettowinst   (2.9) 0.4 (5.7) 14.9 
     
Gewogen gemiddeld aantal gewone 
aandelen   41 249 296 41 249 296 41 249 296 41 249 296  
     
Herziene winst per aandeel (euro) (0.07) 0.01 (0.14) 0.36 
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Niet-financiële hoogtepunten van het derde kwartaal 
 

• In augustus kondigde Option Compal, ’s werelds 2de grootste ODM (Original Design 
Manufacturer), aan als haar eerste klant voor een MID. Zowel de draadloze module van Option als 
Linux-gebaseerde software voor connectiviteit werden door Compal Electronics geselecteerd om 
te zorgen voor HSPA 3G connectiviteit in een nieuwe reeks mobiele internet toestellen (MID’s). 

 
• Nog in augustus kondigde Option de beschikbaarheid aan van de GTM501 Developers Kit. Deze 

Developers Kit laat ODM’s toe om 3G oplossingen voor hun mobiele internet toestellen of andere 
draagbare consumentenelektronica te ontwikkelen.  

 
• Tijdens het kwartaal begon Option de exclusief ontwikkelde HSPA ExpressCard aan Vodafone te 

leveren. De nieuwe ExpressCard werd ontworpen HSDPA downloadtopsnelheden van 7.2 Mbps 
te halen, gecombineerd met HSUPA uploadsnelheden tot 5.76 Mbps. Dit is het eerste 
commerciële product dat is gebaseerd op de gloednieuwe MSM7225 chipset van Qualcomm. Dit 
product zette meteen ook de nieuwe standaard door HSDPA en HSUPA te ondersteunen in de 
900 MHz frequentieband.  

 
• Distributiepartners in Zuid-Afrika, Noorwegen, Finland, Duitsland, Italië en de UK begonnen met 

het leveren van de iCON 401 USB modem. Een belangrijke mijlpaal gezien het bedrijf samenwerkt 
met haar partnernetwerk om via indirecte kanalen extra verkoopopportuniteiten te kunnen 
realiseren. 

 
• De iCON 401 USB modem krijgt Red Dot Design onderscheiding. Deze internationale “red dot 

design award” heeft haar plaats tussen de grootste en meest gerenommeerde designcompetities 
ter wereld. Dit is de tweede grote bekroning voor de iCON 401 die eerder dit jaar al een Duitse iF 
product design award in de wacht sleepte. 

 
• Option breidde haar samenwerking met Intel voor draadloze modules voor mobiele internet 

toestellen verder uit met de aankondiging dat het een nieuwe ingebouwde 3.5G HSPA 
inbouwmodule ontwikkelt voor Moorestown, Intel’s platform voor mobiele internet toestellen van de 
volgende generatie gebaseerd op de Intel® Atom™ processor. 

 
• AT&T en Option kondigden de beschikbaarheid aan van de USBConnect Quicksilver, een nieuw 

USB-toestel voor mobiel breedband. De Quicksilver is het nieuwste product in AT&T’s High Speed 
Packet Access (HSPA)-geschikte gamma LaptopConnect toestellen voor het snelste netwerk van 
de derde generatie (3G) in de US. Het product is wereldwijd het eerste mobiele USB-
breedbandtoestel op basis van de Icera Livanto® chipset dat de nieuwste functies brengt op één 
van de kleinste HSUPA USB-toestellen ter wereld en bovendien slechts 34g weegt.  

 
 
Commentaren op de resultaten 
 
In een commentaar op de resultaten zei Jan Callewaert, CEO Option: 
 
“Het derde kwartaal was opnieuw een kwartaal met uitdagingen voor Option. Voor het derde 
opeenvolgende kwartaal leverden we meer producten dan in om het even welk kwartaal ooit tevoren, maar 
een blijvende prijsdruk hield een omzetstijging tegen. Dit gezegd zijnde, zagen we voor de eerste keer in 
meer dan een jaar de verkoopprijzen stabiliseren over heel ons productengamma, wat zou moeten leiden 
tot hernieuwde omzetgroei met meer leveringen in de toekomst. 
 
Zoals we begin dit jaar beloofd hadden, heeft Option naar het einde van het derde kwartaal 3 nieuwe 
producten gelanceerd. Deze lanceringen hebben omwille van de timing slechts een geringe impact op de 
omzet van dit kwartaal. Desalniettemin zorgen deze productlanceringen, in combinatie met aanhoudend 
succes van onze bestaande producten, voor onze sterkste vooruitzichten sinds 2007 voor het vierde 
kwartaal.  
 
Deze producten betekenen belangrijke stappen voorwaarts voor Option op een aantal vlakken. We 
lanceerden de eerste commerciële HSUPA producten in de markt, een duidelijke indicatie van onze 
terugkeer naar het voorplan van de technologie-ontwikkelingen. We zijn tevens succesvol bij AT&T, waar 
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we nu ook een product leveren voor hun belangrijke USB markt, en dit terwijl we onze positie in 
datakaarten behouden. Daarnaast hebben we een geüpgrade versie van onze draadloze 3G router 
gelanceerd. Deze 3G router is uniek omdat hij simultaan voice en data kan sturen over 3G netwerken. 
 
We zijn ook zeer tevreden dat we onze overeenkomst met Compal konden aankondigen, waarbij Option's 
inbouwmodule in hun mobiel internet toestel (MID, Mobile Internet Device) zal zitten. We hebben 
bovendien bekendgemaakt dat onze inbouwmodule ook in het mobiele internet toestel van USI zal zitten. 
We blijven ervan overtuigd dat de markt voor MIDs, op het moment dat deze zich echt gaat ontwikkelen, 
voor Option een belangrijk groeipotentieel betekent.  
 
Deze successen, in combinatie met onze initiatieven op lange termijn zoals onze groeiende relatie met 
Intel, brengen ons in een goede positie om terug op het voorplan te treden van onze industrie. 
 
Ik blijf ervan overtuigd dat de veranderingen en de initiatieven die we het afgelopen jaar binnen het bedrijf 
genomen hebben, vruchten beginnen af te werpen en ik kijk uit naar een verdere vooruitgang in het vierde 
kwartaal en in 2009.” 
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- OPTION N.V. - 

GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE 
OPNAME- EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN VAN IFRS. 

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

Cijfers over de periode 3 en 9 maanden, eindigend 
op 30 september  
Duizend euro (behalve cijfers met betrekking tot de 
aandelen) Q3/2008 Q3/2007 

30 september 
2008 

30 september 
 2007 

     
Opbrengsten...................................................... 60 287 80 367 197 887 231 578 

    
 

Kostprijs verkochte goederen.............................. (44 234) (55 342) (140 206) 
(155 725) 

Brutowinst  16 052  25 025 57 681 75 852 

     
Brutowinst/Totale opbrengsten % ....................... 26.6% 31.1% 29.1% 32.8% 
     
Onderzoek- en ontwikkelingskosten.................... (8 761) (9 056) (24 304) 

(20 838) 

Verkoop, marketing en royalty’s kosten .............. (9 514) (12 526) (29 324) 
(26 602) 

Algemene en administratiekosten ....................... (4 538) (4 073) (14 328) (11 853) 
Totale bedrijfskosten      (22 813) (25 655) (67 956) (59 293) 
     
Bedrijfsresultaat (EBIT)   (6 761) (630) (10 275) 16 559 
EBIT/Totale opbrengsten % ................................ (11.2%) (0.8%) (5.2%) 7.2% 
     
Afschrijvingen en waardeverminderingen ........... 5 455 5 854 15 137 13.103 
     
EBITDA   (1 306) 5 224 4 862 29 662 
EBITDA/Totale opbrengsten % ........................... (2.2%) 6.5% 2.5% 12.8% 
     
Wisselkoerswinsten/(verliezen) ........................... (1 044) 293 (1 308) 493 
Intrestopbrengsten/(kosten) en overige 
financiële opbrengsten/(kosten) .......................... 2 888 (15) 1 095 (17) 

Financieel resultaat  1 844 278 (213) 476 
     
Winst vóór belastingen  (4 917) (352) (10 489) 17 035 
     
Belastingen ......................................................... 2 050 800 4 775 (2 121) 
     
Nettowinst  (2 867) 448 (5 713) 14 914 
     
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen .. 41 249 296 41 249 296 41 249 296 41 249 296 
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal 
aandelen ............................................................

41 249 296 41 249 296 41 249 296 41 249 296 

     
Winst per aandeel vóór verwatering (euro) ......... (0.07) 0.01 (0.14) 0.36 
Winst per aandeel na verwatering (euro) ............ (0.07) 0.01 (0.14) 0.36 
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- OPTION N.V. - 

GECONSOLIDEERDE BALANS OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE OPNAME- EN 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN VAN IFRS. 

Voor de periode eindigend per 
In duizend EUR 

30 september 
2008 

31 december 
2007 

   
Activa   

   
Vlottende activa   
Liquide middelen .................................................................................................. 35 146 36 299 
Handels-en overige vorderingen .......................................................................... 59 013 55 464 
Belastingvorderingen ........................................................................................... 560 2 958 
Voorraden ............................................................................................................ 21 248 39 251 
 115 967 133 972 
   
Niet-vlottende activa   
Materiële vaste activa .......................................................................................... 17 328 20 139 
Immateriële vaste activa ...................................................................................... 27 315 20 462 
Uitgestelde belastingvorderingen ......................................................................... 14 514 11 333 
Overige vorderingen............................................................................................. 342 82 
 59 499 52 016 
   
   
Totaal activa  175 466 185 988 
   

   

Passiva (eigen en vreemd vermogen)   
Schulden op ten hoogste één jaar   
Handels- en overige schulden.............................................................................. 57 925 59 505 
Te betalen belastingen......................................................................................... 166 1 573 
Lange termijn schulden die binnen één jaar vervallen ......................................... 47 75 
Voorzieningen ...................................................................................................... 4 485 5 976 
 62 623 67 129 
Schulden op meer dan één jaar   

Schulden op meer dan één jaar ........................................................................... 90 74 
Uitgestelde belastingverplichtingen...................................................................... 235 691 
 325 765 
   
Eigen vermogen   
Geplaatst kapitaal ................................................................................................ 6 116 6 116 
Uitgiftepremies ..................................................................................................... 43 865 43 865 
Reserves.............................................................................................................. 500 363 
Overgedragen resultaat ....................................................................................... 62 037 67 750 
 112 518 118 094 
   
   
Totaal Passiva 175 466 185 988 
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- OPTION N.V. - 

OVERZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE KASSTROOM OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING 
MET DE OPNAME- EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN VAN IFRS. 

 
Voor de periode eindigend per 
In duizend EUR 

30 september 
 2008 

30 september 
 2007 

   
BEDRIJFSACTIVITEITEN   
Netto-resultaat (A)................................................................................................... (5 713) 14 913 
Afschrijvingen en waardeverminderingen ............................................................... 15 137 11 992 
Waardeverminderingen van voorraden ................................................................... 6 183 1 232 
Waardeverminderingen - 1 111 
(Stijging) Daling in de voorzieningen (1 859) - 
(winst) verlies uit afgeleide financiële instrumenten (573) - 
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten)................................................. 891 962 
Interest opbrengsten ............................................................................................... (662) (889) 
Interest kosten  104 92 
Belastingen (betaald) / ontvangen  (4 776) 2 121 
Totaal (B)  14 445 16 621 
   
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vòòr mutaties in bedrijfskapitaal 
(C)=(A)+(B) 8 732 31 535 

Afname/(toename) van handels- en overige vorderingen ....................................... (12 875) (15 944) 
Afname/(toename) van voorraden........................................................................... 18 002 (1 540) 

Toename/(afname) van handels- en overige schulden ........................................... 765 13 489 
   
Totaal der mutaties in bedrijfskapitaal (D)  5 892 (3 995) 
   
Netto kastroom uit bedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D)  

14 624 27 540 

(Betaalde) interesten (F) ......................................................................................... (90) (54) 
Ontvangen interesten (G)........................................................................................ 354 883 
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H)..................................................................... 2 928 (4 797) 
   
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  (i)=(e)+(f)+(g)+(h)......................................... 17 816 23 572 

   
Investeringsactiviteiten   
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële vaste activa ...................................... - (77) 
Verwerving van materiële vaste activa.................................................................... (2 045) (9 183) 
Verwerving van immateriële vaste activa ................................................................ (878) (700) 
Uitgaven voor productontwikkeling.......................................................................... (16 249) (12 168) 
   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (j) ........................................................... (19 173) (22 128) 
   
Financieringsactiviteiten   
Verwervingen van leningen 43 (55) 
Aflossingen van leningen ........................................................................................ (55) - 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (k)......................................................... (13) (55) 
   
Netto toename/(afname) van liquide middelen (I)+(J)+(K)  (1 370) 1 389 
Liquide middelen bij het begin van het boekjaar ..................................................... 36 299 36 062 
Impact wisselkoersfluctuaties.................................................................................. 217 (23) 

Liquide middelen op het einde van het boekjaar  35 146 37 428 
Verschil  (1 370) 1 389 
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN  

 
Eigen vermogen  Cijfers over het boekjaar 

eindigend 30 september 
2008 
In duizend EUR 
 

Geplaatst 
kapitaal 

Uitgifte- 
premies 

Op aandelen 
gebaseerde 
betalingen 

Valuta-
koers-

verschillen 

Overgedragen 
resultaat 

Totaal 
eigen 

vermogen 
  
Op 1 januari 2008 .......... 6 116 43 865 360 3 67 750 118 094
   
Nettowinst ........................... - - - - (5 713) (5 713)
Netto 
valutakoersverschillen......... - - - 137 - 137
   
Op 30 september 2008 .. 6 116 43 865 360 140 62 037 112 518
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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 aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige en 
Geconsolideerde Jaarrekening van Option NV dat terug te vinden is in het jaarverslag 2007 op de pagina’s 
40-41. 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  
JP Ziegler, 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 de 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-centra in België (Leuven) en Duitsland (Düsseldorf en Adelsried), en een vestiging met ISO 
9001-certificaat voor productie, engineering en logistiek in Ierland (Cork). Option heeft kantoren in Europa, 
VS, Azië, Japan en Australië. Voor meer informatie, surf naar www.option.com. 
 
 


