OPTION BOEKT EEN RECORD OMZET EN NETTO RESULTAAT IN Q3 2005
Leuven, België – 27 oktober 2005 - Option N.V. (EURONEXT: OPTI, OTC: OPNVY), de
vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie, heeft vandaag haar resultaten
bekendgemaakt voor het derde kwartaal 2005. De resultaten zijn weergegeven in Euro. In lijn
met de regelgeving werden de resultaten van 1 januari 2005 voorbereid in overeenstemming
met de International Financial Reporting Standards. De cijfers van 2004, die voorheen
gerapporteerd werden in overeenstemming met USGAAP, werden herwerkt naar IFRS en
kunnen daarbij afwijken van deze uit de persberichten van 2004.
De kerncijfers van het tweede kwartaal en eerste half jaar omvatten :
•

De omzet voor het derde kwartaal bedraagt 55,9 miljoen EUR, een stijging met 142%
in vergelijking met de 23,1 miljoen EUR die werd gerealiseerd in het derde kwartaal
van 2004.

•

De brutomarge van 41,3% voor het kwartaal, uitsluitend door de verkoop van
datakaarten, daalde ten opzichte van de marge van 52,8% die gerealiseerd werd
tijdens het derde kwartaal 2004 en die positief beïnvloed werd door verkopen uit
ontwikkelingsprojecten. Exclusief de negatieve invloed van een zwakkere Euro ten
opzichte van de Dollar en het marge-effect van de sterke vraag naar de Globetrotter
3G Quad TM, zou een brutomarge van 44,8% gerealiseerd zijn.

•

De operationele winst nam toe tot 11,0 miljoen EUR (of 19,7% ten opzichte van de
omzet) tijdens het derde kwartaal 2005 komende van 5,9 miljoen EUR (of 25,7% ten
opzichte van de omzet) gedurende de overeenkomstige periode in 2004.

•

De nettowinst van het derde kwartaal bedroeg 8,4 miljoen EUR, gelijk aan een winst
per aandeel van 0,83 EUR of 0,81 EUR per aandeel na dilutie, in vergelijking met een
nettowinst van 4,5 miljoen EUR zijnde 0,46 EUR per aandeel of 0,44 EUR per
aandeel na dilutie gedurende het derde kwartaal van 2004.

•

De omzet tot en met september bedraagt 134,7 miljoen EUR wat een stijging
betekent van 91% ten opzichte van de omzet van de overeenkomstige periode in
2004 die 70,6 miljoen EUR bedroeg.

•

De brutomarge voor het lopende bedraagt 44,6% van de omzet vergeleken met
49,4% voor de eerste drie kwartalen in 2004.

•

Tijdens de eerste 9 maanden van 2005 realiseerde de onderneming een operationele
winst van 26,8 miljoen EUR (of 19,9% ten opzichte van de omzet) in vergelijking met
14,7 miljoen EUR (of 20,9% ten opzichte van de omzet) gedurende dezelfde periode
in 2004

•

De nettowinst tot en met september 2005 bedroeg 19,8 miljoen EUR, gelijk aan een
winst per aandeel van 1,96 EUR of 1,92 EUR per aandeel na dilutie, wat een stijging
betekent van 79% vergeleken met een nettowinst van 14,6 miljoen of een winst per
aandeel van 1,14 EUR en 1,10 EUR per aandeel na dilutie tijdens de eerste drie
kwartalen van 2004.

•

Gedurende de eerste 9 maanden van 2005 realiseerde de onderneming een
operationele cashflow van 22,5 miljoen EUR uit haar bedrijfsactiviteiten in vergelijking
met een operationele cashflow van 14,1 miljoen EUR in de overeenkomstige periode
het jaar voordien.

•

Tijdens het laatste kwartaal van 2005 stegen de voorraden met 2,1 miljoen EUR.
Deze stijging is toe te schrijven aan de stijgende voorraad componenten die
aangelegd werd om aan de sterk toenemende marktvraag te kunnen voldoen. De
voorraad afgewerkt product bleef zeer laag en vertegenwoordigde 11,6% van de
totale voorraad.

In miljoen Euro
IFRS
Uitgezonderd voor
cijfers over aandelen

Omzet

Q3/05

Q3/04

Jan-sept/05

Jan-sept/04

NIET
NIET
NIET
NIET
GEREVISEERD GEREVISEERD GEREVISEERD GEREVISEERD
55,9
23,1
134,7
70,6

Brutowinst

23,1

12,2

60,1

34,9

Operationele kosten

12,1

6,2

33,2

20,2

Bedrijfswinst

11,0

5,9

26,8

14,7

Nettowinst

8,4

4,5

19,8

11,1

Winst in Euro per
aandeel (basis)

0,83

0,46

1,96

1,14

Dhr. Jan Callewaert, stichter en afgevaardigd bestuurder, gaf volgende commentaar op de
resultaten:
We zijn positief verrast met de marktvraag die onze verwachtingen oversteeg in een kwartaal
waar traditioneel seizoenseffecten spelen. De onderneming realiseerde een omzet die de
verwachtingen van het management met meer dan 10% overschreed. De omzet van 55,9
miljoen Euro evenaart bijna die van het volledige jaar 2003, toen een omzet van 55,6 miljoen
Euro geboekt werd, en steeg met 142% ten opzichte van het derde kwartaal van 2005 tot het
hoogste niveau ooit.
We hebben de marktvraag proactief kunnen stimuleren dankzij de prijselasticiteit van onze
best-seller, de GlobeTrotter 3G QuadTM.
De overeenkomstige marge van 41,3% blijft zeer goed. Met een nettoresultaat van 8,4
miljoen Euro voor het kwartaal, 87% hoger in vergelijking met de overeenkomstige periode
van 2004, blijft de onderneming zeer goed presteren.
3G datakaarten vertegenwoordigden 86% van de kwartaalverkopen, terwijl de overige
datakaarten, voornamelijk kaarten met EDGE technologie, 14% uit maakten van het totaal.
TM

De GlobeTrotter 3G Quad vertegenwoordigde twee derden van het verkochte volume
tijdens het kwartaal. Het volume van de kaarten met gecombineerde technologie, 3G en
WLAN, bleven sterk scoren en vertegenwoordigden 23,2%.
De onderneming blijft erin slagen om snel nieuwe producten op de markt te brengen.
Ten eerste was Option als eerste in staat om de innovatieve HSDPA-Ready oplossing aan
onze klanten aan te bieden. Deze oplossing stelt hen in staat om de HSDPA diensten nu
reeds te vermarkten. De eerste commerciële leveringen vonden plaats op het einde van het
kwartaal.
Ten tweede kon de onderneming, dankzij de recente overname van de Wireless Router
®
activiteiten van Possio, de Globesurfer 3G lanceren, die zich richt op de ‘Fixed-Mobile
substitution’ markt. Tevens konden we onze eerste klant bekend maken: O2 in Duitsland. We
verwachten in de loop van de volgende weken nieuwe klanten te kunnen bekendmaken.
Ten derde werden de test units van de ‘PCI express mini card module’ goed ontvangen door
de markt. We zijn overtuigd dat we het product samen met een vooraanstaande laptop

fabrikant nog voor jaareinde op de markt kunnen brengen. Gedurende 2006 verwachten we
nog meer lanceringen te kunnen doen met toonaangevende laptop fabrikanten.
We zijn ervan overtuigd dat we de meest volledige productportfolio van HSDPA, UMTS,
EDGE, GPRS en WLAN technologiëen kunnen blijven aanbieden aan de markt.
Dit uitgebreide productengamma stelt ons ook in staat onze relaties te verstevigen met onze
meer dan 65 klanten (mobiele operatoren).
Aangezien we de markt voor draadloze datakaarten verder zien uitbreiden verwachten we
een omzet voor het vierde kwartaal van rond de 60 miljoen Euro met positieve
nettoresultaten. Bijgevolg neemt de groeiprognose voor het volledige jaar 2005 toe tot 90% in
vergelijking met het voorgaande boekjaar en verwachten we een jaaromzet van rond de 195
miljoen Euro.
Na drie schitterende jaren en met een vooruitblik op het volgend boekjaar voelen we onze
comfortabel bij een omzetverwachting tussen 275 en 295 miljoen Euro voor 2006.
Financieel Overzicht (volgens IFRS voor de 2005 cijfers, de cijfers van 2004 werden
herwerkt van USGAAP naar IFRS)
Resultatenrekening
De omzet voor het derde kwartaal van 2005 bereikte 55,9 miljoen EUR. Dit staat in
vergelijking met 23,1 miljoen EUR (+142%) die werd gerealiseerd in het derde kwartaal van
2004. De volledige kwartaalomzet is afkomstig uit verkopen van goederen, in hoofdzaak van
de 3G productielijn. Tijdens het derde kwartaal van 2004 werd ongeveer 90% van de omzet
gerealiseerd door de verkoop van datakaarten. Het resterende deel werd gegenereerd uit
ontwikkelingsovereenkomsten. De omzet tot en met september 2005 bedraagt 134,7 miljoen
EUR, een stijging met 941% t.o.v. de omzet van de overeenkomstige periode in 2004 van
70,6 miljoen EUR.
Brutowinst
De brutomarge van 41,3% voor het kwartaal, uitsluitend door de verkoop van datakaarten,
daalde ten opzichte van de marge van 52,8% die gerealiseerd werd tijdens het derde
kwartaal 2004 en die positief beïnvloed werd door verkopen uit ontwikkelingsprojecten.
Exclusief de negatieve invloed van een zwakkere Euro ten opzichte van de Dollar en het
marge-effect van de sterke vraag naar de Globetrotter 3G Quad TM, zou een brutomarge van
44,8% gerealiseerd zijn.
Voor het lopende jaar steeg de brutomarge met 72% naar 60,1 miljoen EUR (of 44,6% ten
opzichte van de omzet) komende van 34,9 miljoen EUR (of 49,4% ten opzichte van de
omzet).
Bedrijfskosten
De bedrijfskosten van het derde kwartaal, inclusief afschrijvingen, bedroegen 12,1 miljoen
EUR in vergelijking met 6,2 miljoen EUR in het derde kwartaal van 2004.
De bedrijfskosten voor de eerste drie kwartalen, inclusief afschrijvingen, bedroegen 33,2
miljoen EUR in vergelijking met 20,2 miljoen EUR gedurende de overeenkomstige periode in
2004.
Bedrijfsresultaat
Het operationeel resultaat gerealiseerd in het derde kwartaal van 2005 bedroeg 11,0 miljoen
EUR of 19,7% van de omzet. Dit in vergelijking met 5,9 miljoen EUR of 25,7% van de omzet
in de overeenkomstige periode in 2004.
Voor de eerste 9 maanden van 2005 bedroeg het bedrijfsresultaat 26,8 miljoen EUR (of
19,9% ten opzichte van de omzet) in vergelijking met 14,7 miljoen EUR in de eerste zes
maanden van 2004 (of 20,9% ten opzichte van de omzet) wat een stijging van 82% betekent.
Financieel resultaat

Tijdens het derde kwartaal 2005 kende de onderneming een financiële kost van 23,2 duizend
EUR. De wisselkoersverliezen ten gevolge van een sterkere Dollar liepen op tot 248,1
duizend EUR. Er werden voor 141,4 duizend EUR betalingskortingen gegeven aan klanten
wegens kontante betaling en de overige financiële kosten van 35,5 duizend EUR waren
voornamelijk gerelateerd aan leasing overeenkomsten.
Tijdens het derde kwartaal genereerde de onderneming 401,8 duizend EUR netto
opbrengsten uit risicoloze beleggingen van de beschikbare liquide middelen.
Tijdens de laatste vier kwartalen bedroegen de wisselkoersverliezen 1.152,7 duizend EUR of
0,69% ten opzichte van de omzet van de overeenkomstige periode.
Nettoresultaten
De nettowinst voor het derde kwartaal bedraagt 8,4 miljoen EUR of 0,83 EUR per uitstaand
aandeel (of 0,81 EUR per aandeel na dilutie) in vergelijking met een nettowinst van 4,5
miljoen EUR of 0,46 EUR per aandeel (of 0,44 per aandeel na dilutie) gedurende dezelfde
periode in 2004.
Tijdens de eerste drie kwartalen van 2005 boekte de onderneming een nettowinst van 19,8
miljoen EUR of 1,96 EUR per uitstaand aandeel (of 1,92 EUR per aandeel na dilutie). Dit in
vergelijking met een nettowinst van 11,1 miljoen EUR of 1,14 EUR per uitstaand aandeel (of
1,10 EUR per aandeel na dilutie) tijdens de eerste drie kwartalen van 2004.
Balans
De liquide middelen stegen van 31,6 miljoen EUR per einde 2004 tot 47,3 miljoen EUR aan
het einde van het derde kwartaal van 2005.
De handelsvorderingen stegen van 15,5 miljoen EUR op einde 2004 tot 31,6 miljoen EUR
aan het einde van het derde kwartaal van 2005 wat de stijgende handelsactiviteit
weerspiegelt.
Tijdens de eerste drie kwartalen van 2005 stegen de voorraden van 5,6 miljoen EUR tot 14,2.
Deze stijging is toe te schrijven aan de stijgende voorraad materialen die aangelegd werd om
aan de sterk toenemende marktvraag te kunnen voldoen. De voorraad afgewerkt product
bleef zeer laag en vertegenwoordigde 11,6% van de totale omzet.
Dankzij de positieve jaarresultaten en gelet op de groepsstructuur verminderden de
uitgestelde belastingen (“deferred taxes”) met 5,0 miljoen EUR gedurende de eerste negen
maanden van 2005.
De vaste activa hadden op 30 september 2005 een netto boekwaarde van 14,4 miljoen EUR
wat een stijging betekent van 4,2 miljoen EUR ten opzichte van de vaste activa per einde
boekjaar 2004. In de loop van 2005 heeft Option voornamelijk geïnvesteerd in bijkomende
testapparatuur en ontwikkelingsprojecten. Gedurende 2005 werd 6,0 Mio EUR geïnvesteerd
in materiële vaste activa en 3,1 Mio EUR in immateriële vaste activa.
IFRS impact : onder de USGAAP standaarden zou de netto boekwaarde van de vaste activa
9,1 miljoen EUR geweest zijn. Het verschil is enkel te wijten aan het activeren van de
commerciële ontwikkelingsprojecten tijdens de vorige jaren als immateriële vaste activa onder
IFRS.
De totale korte termijn verplichtingen stegen van 22,9 miljoen EUR per jaareinde 2004 tot
42,7 miljoen EUR aan het einde van het derde kwartaal 2005. Deze stijging is hoofdzakelijk
toe te schrijven aan een stijgend leverancierssaldo die een toenemende bedrijfsactiviteit
weerspiegeld.
Onder IFRS, genereerde de onderneming een uitgestelde belastingsplicht vanwege het
activeren van commerciële ontwikkelingsprojecten. In 2005 bleef deze verplichting nagenoeg
stabiel.
Onder USGAAP bestond deze verplichting niet wegens het in kosten nemen van de
ontwikkelingsprojecten.

Op het balanstotaal van 110,1 miljoen EUR bedroeg het eigen vermogen 67,2 miljoen EUR
wat een solvabiliteit betekent van 61,0%.
In de eerste drie kwartalen van 2005 realiseerde de onderneming een operationele cashflow
van 22,5 miljoen EUR uit zijn bedrijfsactiviteiten in vergelijking met een operationele cashflow
van 14,1 miljoen EUR in de eerste drie kwartalen van 2004.

OPTION N.V.
IFRS Geconsolideerde Balans op 30 juni 2005 en 31 december 2004
40.3399

30 september 2005
000 EUR
NIET GEREVISEERD

31 december 2004
000 EUR
BEPERKTE CONTROLE

Activa
Liquide middelen en geldbeleggingen
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden

47.282,1
31.635,7
1.323,5
14.199,8

31.612,1
15.507,1
883,9
5.559,8

Totaal bedrijfskapitaal

94.441,2

53.562,9

Uitgestelde belastingen

1.269,6

6.314,5

Vaste Materiele activa
Immateriële, vaste activa

7.493,0
6.940,7

3.189,9
7.022,7

Totaal vaste activa

15.703,3

16.527,1

Totaal Activa

110.144,5

70.090,0

Handelsschulden
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden op korte termijn
Overlopende rekeningen
Uitgestelde belastingen

34.556,0
2.907,7
488.1
3.226,8
1.540,4

15.711,6
1.196,0
911,2
1.997,9
1.544,7

Totale schulden op korte termijn

42.688,6

22.865,0

290,7
10,2

221,7
286,2

300,9

507,9

50.340,6
16.814,4
67.155,0
110,144.5

49.708,4
-2.991,2
46.717,2
70.090,0

In 000 EUR

Passiva

Schulden op lange termijn
Achtergestelde schuld op lange termijn
Totale schulden op lange termijn
Kapitaal
Overgedragen resultaat
Totaal Eigen Vermogen
Totaal Passief

OPTION N.V.
IFRS Geconsolideerde winst-en verliesrekening voor het 3de kwartaal van 2005 en
2004 en voor de periode die eindigde op 30 september 2005 en 2004
In 000 EUR

3de kwartaal
3de kwartaal
30 september 30 september
2005
2004
2005
2004
000 EUR
000 EUR
000 EUR
000 EUR
NIET
NIET
NIET
NIET
GEREVISEERD GEREVISEERD GEREVISEERD GEREVISEERD

Omzet

55.887,0

23.054,3

134.733,0

70.573,3

Kostprijs verkochte goederen

-32.800,6

-10.879,5

-74.661,9

-35.680,5

Brutowinst
Bruto winstmarge %

23.086,4
41,3%

12.174,8
52,8%

60.071,1
44,6%

34.892,8
49,4%

Onderzoek & Ontwikkeling
Verkoop & Marketing
Algemeen & Administratief

-3.263,9
-7.144,3
-1.655,4

-2.325,6
-3.024,8
-890,0

-11.153,3
-18.192,8
-3.883,2

-7.585,1
-9.616,7
-2.949,1

Bedrijfswinst /(Verlies)
Bedrijfswinst (verlies) /
Bedrijfsomzet %

11.022,7

5.934,4

26.841,7

14.741,8

19,7%

25,7%

19,9%

20,9%

Afschrijvingen en
Waardeverminderingen

1.632,6

1.168,0

4.820,4

2.889,9

bedrijfswinst vóór
waardeverminde-ringen en
afschrijvingen
EBITDA / Omzet %

12.655,3
22,6%

7.102,4
30,8%

31.662,1
23,5%

17.631,7
25,0%

-248,1

164,2

-1.817,1

-91,0

0,0

0,0

0,0

0,5

224,9

46,3

184,8

-69,8

Resultaat voor Belastingen

10.999,5

6.144,9

25.209,5

14.581,5

Inkomstenbelasting

-2.595,9

-1.601,5

-5.403,8

-3.509,5

Nettoresultaat

8.403,6

4.543,4

19.805,7

11.071,9

10.123.351

9.940.008

10.111.419

9.671.515

10.312.324

10.289.124

10.312.429

10.029.748

0,83

0,46

1,96

1,14

0,81

0,44

1,92

1,10

Koersverschillen
Uitzonderlijke opbrengsten
(kosten)
Financiële opbrengsten
(kosten)

Gemiddelde aantal
uitstaande aandelen
Gemiddelde aantal
verwaterde aandelen
Nettoresultaat per aandeel in
EUR
Nettoresultaat per aandeel na
dilutie in EUR

OPTION N.V.
IFRS geconsolideerd overzicht van de kasstromen op 30 september 2005
en op 30 september 2004
In 000 EUR
30 september 2005
30 september 2004
000 EUR
000 EUR
NIET GEREVISEERD NIET GEREVISEERD
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Netto-inkomsten (A)

19.805,7

Aanpassingen in niet-speciën
Waardeverminderingen en afschrijvingen
Geactiveerde ontwikkelingskosten
Kapitaalverhoging en gerelateerde kosten
Omrekeningsverschillen
Uitgestelde belastingen
Waardeverminderingen van voorraden
Waardeverminderingen van klanten
Totaal aanpassingen in niet-speciën (B)

11.071,9

5.024,3
-2.550,2
114,6
-0,1
5.040,7
196,0
0,9
7.826,2

3.118,8
-2.963,6
147,4
0,0
3.496,0
33,7
13,6
3.845,9

Verandering in activa en passiva
Vorderingen
Voorraden
Overige activa
Handelsschulden
Bezoldigingen en sociale lasten
Overlopende rekeningen

-16.129,5
-8.836,0
-439,6
18.844,4
177,8
1.228,9

-6.052,6
-1.657,1
-249,6
7.072,9
-166,2
245,8

Totaal verandering in activa en passiva (C)

-5.154,1

-806,8

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

22.477,7

14.111,0

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Immateriële vaste activa
Aankopen van materiële vaste activa
Totaal kasstromen uit investeringsactiviteiten
(D)
-6.695,2
Kasstromen uit financierings activiteiten
Tegoeden van schulden op lange en korte termijn
Aflossing van schulden op lange en korte termijn
Kapitaalverhoging
Nettokapitaal uit financiële activiteiten (E)
-112,5
Nettokasstroom (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)

-691,9
-6.003,3
-3.139,7

-206,9
-423,2
517,6

64,5
-1.080,7
8.834,3
7.818,1

15.670,0

Netto toename / afname in kas en kasmiddelen
Kas aan het begin van de periode
Kas op het einde van de periode
Verschil
15.670,0

-1.506,3
-1.633,4

18.789,4

31.612,1
47.282,1

9.136,6
27.926,0
18.789,4

Toepassing van IFRS
Vanaf 1 januari 2005 heeft Option de ‘International Financial Reporting Standards’
aangenomen. Het gevolg hiervan is voornamelijk terug te vinden in de immateriële vaste activa
door de activering van commerciële ontwikkelingsprojecten en als gevolg daarvan ook in de
‘uitgestelde belastingen’.
De Raad van Bestuur besliste om de geactiveerde ontwikkeling af te schrijven over 2 jaren,
overeenkomstig de levensduur van de gerelateerde producten in de snel groeiende technologie
omgeving.
Invloed op het Eigen Vermogen

a)
b)
c)

USGAAP (controle op I & II)
Bedrijfskosten (ontwikkeling en
gerelateerde afschrijvingen)
Uitgestelde belastingen
Overdracht: som van a) en b)
van voorgaande jaren
IFRS (Beperkte controle op
gereviseerd III)

II

–

niet

(I) - 31 dec
2003
19.150,0
1.190,2

(II) - 31 dec
2004
43.009,2
4.062,5

(III) - 30 sept
2005
63.325,5
117,2

-402,0

-1.142,7
788,2

4,3
3.708,0

19.938,2

46.717,2

67.155,0

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. 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 gelieve te contacteren:
Jan Callewaert, Oprichter en Afgevaardigd Bestuurder
of Frederic Convent, Financieel Directeur
Option NV
Kolonel Begaultlaan 45
B-3012 Leuven, België
TEL : +32 (0)16/31.74.11
FAX
+32 (0)16/31.74.90
e-mail : investor@option.com
Omtrent Option - (www.option.com) - EURONEXT Brussels OPTI – 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 en een productie,
engineering en logistieke afdeling met ISO 9002 certificaat, in Cork (Ierland).

