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OPTION RAPPORTEERT JAARCIJFERS 2017
FINANCIELE INFORMATIE – REREGLEMENTEERDE INFORMATIE VOORKENNIS
Leuven, België – 9 maart 2018 – Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY) heeft vandaag
haar resultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar van 2017, eindigend op 31 december 2017. 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 in wezen dezelfde als
deze in de meest recente jaarrekening.

FINANCIËLE KERNCIJFERS VOOR HET VOLLEDIGE JAAR 2017
-

De opbrengsten voor het jaar 2017 bedroegen € 5,2 miljoen in vergelijking met € 4,2 miljoen tijdens
2016. De CloudGate opbrengsten stegen in 2017 met 57% in vergelijking met vorig jaar. De totale
productomzet steeg met 30% in vergelijking met vorig jaar, omdat de inkomsten uit embedded
modules en apparaten afnemen. De inkomsten uit engineeringdiensten stegen met EUR 0,2 miljoen.
€ Miljoen
Opbrengsten

Producten
Services
Brutomarge
Gernormaliseerde Brutomarge
Gernormaliseerde Brutomarge
%
-

-

2017

2016

Stijging
(daling)

5,2
3,7
1,6

4,2
2,8
1,4

25%
30%
13%

2,7
2,5

1,9
2,4

41%
5%

47,1% 55,9%

De brutomarge voor het jaar 2017 was 51,5% van de totale opbrengsten in vergelijking met een
brutomarge van 45,4% in 2016. De genormaliseerde brutomarge, dwz de brutomarge exclusief de
terugboekingsvermindering van de afschrijving op voorraden van EUR -227 duizend, zou in 2017
47,1% bedragen in vergelijking met een genormaliseerde brutomarge exclusief een afboeking op
voorraden van EUR 440 duizend, van 55,9% in 2016.
In 2017 daalden de bedrijfskosten met EUR 2,9 miljoen van EUR 7,5 miljoen in 2016 tot EUR 4,6
miljoen in 2017. Aan het begin van 2018 zijn de recurrente bedrijfsuitgaven verder gedaald tot EUR
2,7 miljoen. Dit laatste houdt in dat de Vennootschap zich in een quasi break-even positie zou
bevinden bij het realiseren van dezelfde brutowinstmarge. Het bedrijf zal zijn strategie voor
kostenbesparende maatregelen en schuldherstructurering onder zijn nieuwe management voortzetten.
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-

-

-

-

-

Het financieel resultaat is gestegen van € -2,7 miljoen in 2016 naar € 1,0 miljoen in 2017,
voornamelijk als gevolg van de herstructurering van de schulden voor de converteerbare
obligatieleningen en de brugfinanciering.
EBIT in 2017 bedroeg € -1,9 miljoen vergeleken met € -5,6 miljoen in 2016
EBITDA in 2017 bedroeg € -1.4 miljoen vergeleken met € -4.3 miljoen het jaar voordien.
De kaspositie daalde van k€ 774 op het einde van het jaar 2016 naar k€ 480 op het einde van het jaar
2017. Van de twee overbruggingskredieten toegezegd in 2017, respectievelijk voor een totaal van €
2,6 miljoen en een totaal van € 1,625 miljoen, was alleen van deze laatste op 31 december 2017 nog
k€ 195 te ontvangen. Dit is ondertussen tevens volstort.
Het netto resultaat voor 2017 bedraagt k€ -959 of € -0,003 per gewoon of verwaterd aandeel. Dit in
vergelijking met een netto resultaat van € -7,9 miljoen of € -0,08 per gewoon of verwaterd aandeel in
2016.
In 2017 werden 199.141.545 nieuwe aandelen uitgegeven als gevolg van de omzetting van financiële
schulden in eigenvermogensinstrumenten van de Vennootschap. Het aandelenkapitaal steeg met € 10
miljoen en de aandelenpremie met € 12,1 miljoen. Het totaal eigen vermogen bedroeg € –14,0
miljoen tegenover € -35,1 miljoen eind 2016. De financiële schulden zijn gedaald van € 29,1 miljoen
eind 2016 tot € 9,2 miljoen eind 2017.
De immateriële vaste activa daalden van k€ 427 eind 2016 naar k€ 86. Alle ontwikkelingskosten
werden in 2017 direct in de resultatenrekening opgenomen.
De handels- en overige schulden daalden met € 2.3 miljoen, komende van € 7,5 miljoen eind 2016.
Nieuwe betalingsplannen zijn overeengekomen.

CORPORATE
Schuldherschikking
In maart en juni 2017 resulteerden twee rondes van schuldherschikking in de stijging van het
aandelenkapitaal via een bijdrage van in totaal € 9.957.077, waarvan de details hieronder staan weergegeven:
in EUR

Nominale waarde Nominale waarde Kapitaalsverhoging Kapitaalsverhoging
Opbrengsten
Nominale waarde
bij uitgifte
31/12/2016
maart 2017
juni 2017 / aflossingen 2017
31/12/2017

Converteerbare
Obligatielening 2013

9.000.000

5.000.000

-2.600.000

-2.400.000

Converteerbare
Obligatielening 2014

12.000.000

11.500.000

-6.200.000

-4.800.000

Converteerbare
Obligatielening 2015

6.000.000

6.000.000

-2.921.000

-3.079.000

27.000.000

22.500.000

-11.721.000

-10.279.000

8.875.000

4.650.000

-432.600

-1.367.400

-12.153.600

-11.646.400

Totaal

Overbruggingskredieten
Bijdrage in Eigen Vermogen

-

500.000

-

500.000

3.410.000

6.260.000

Geplaatst kapitaal

4.922.127

4.133.877

5.823.200

14.879.204

Uitgiftepremies

3.765.973

8.019.723

5.823.200

17.608.896

Sinds deze twee operaties bleef de situatie van de converteerbare obligatieleningen ongewijzigd, de
overbruggingskredieten zijn tot € 6,26 miljoen verhoogd eind 2017, en nog eens tot € 6,455 miljoen eind februari 2018.
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Op 6 maart 2017 werd een totaalbedrag van € 12.153.600 aan financiële verplichtingen
(overbruggingskredieten en obligatieleningen) omgezet in eigenvermogensinstrumenten van de
Vennootschap tegen € 0,147 per aandeel, wat overeenkwam met de gemiddelde slotkoers over 30 dagen tot
de dag van de transactie. Voor elk nieuw aandeel werd € 0,05 gerekend als nieuw kapitaal en € 0,097 werd
als aandelenpremie opgenomen.
Als gevolg van de kapitaalverhoging werden 82.677.545 nieuwe aandelen uitgegeven, waardoor het totale
aantal aandelen van 98.442.546 naar 181.120.091 aandelen ging na notering.
Het maatschappelijk kapitaal werd overeenkomstig verhoogd met € 4.133.877,25, waardoor het kapitaal ging
van € 4.922.127,30 voor de kapitaalverhoging naar € 9.056.004,55 na de kapitaalverhoging. In totaal werd €
8.019.722,75 opgenomen als aandelenpremie.
Bovendien verzekerde de Vennootschap in maart 2017 nieuwe financiering voor een totaalbedrag van € 2,6
miljoen. Deze fondsen zijn gestructureerd als een nieuwe lening over 2 jaar met 1% rente in het eerste jaar en
2% in het tweede jaar.
Op 30 juni 2017 vond een tweede ronde plaats van de omzetting van financiële verplichtingen (obligaties en
schulden). In totaal werd voor € 11.646.400,00 aan verplichtingen omgezet in kapitaal van de Vennootschap
tegen een gemiddelde aandelenkoers van € 0,10 per aandeel, resulterend in een stijging van € 5.823.200 aan
kapitaal, gaande van € 9.056.004,55 voor de transactie naar € 14.879.204,55 na de transactie met de uitgifte
van 116.464.000 nieuwe aandelen.
Als gevolg van de schuldherschikkingen werden in 2017, 199.141.545 nieuwe aandelen uitgegeven. Het
totale aantal aandelen bedraagt 297.584.091 aandelen zonder nominale waarde.
Op 27 november 2017 heeft de Vennootschap aangekondigd verdere stappen te nemen in haar
herstructureringsplan.
Als onderdeel van een overeenkomst met de grote aandeelhouders, kondigde de Raad van Bestuur aan dat
een minimum van € 8.100.000 aan financiële uitstaande schulden worden ingebracht in het kapitaal van de
Vennootschap, inclusief de 2017 overbruggingskredieten, verstrekt voor de terugbetaling van historische
maar kritische niet-financiële schuldverplichtingen.
Intussen zal de Vennootschap naar alle waarschijnlijkheid ook andere resterende financiële schulden kunnen
inbrengen aan 2 cent per aandeel in 2018, onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders,
inclusief de interestlasten die op deze financiële schulden nog betaalbaar zijn, samen ten bedrage van € 9,4
miljoen. Een bedrag van in totaal € 1,1 miljoen hiervan is momenteel nog in onderhandeling.
Verder kondigde de Raad van Bestuur aan dat 100% van de aandelen van Crescent NV zullen worden
overgenomen aan € 10.125.000, door uitgifte van nieuwe aandelen aan 2 cent per aandeel, om het nettoactief van de Vennootschap te versterken en de Vennootschap toe te laten om succesvol te evolueren naar
end-to-end IoT oplossingen voor haar groeiende klantenbestand.
Een nieuwe Vennootschap wordt tot stand gebracht (Newco) met een strategische focus op de voorziening
van geïntegreerde IoT oplossingen voor zowel industriële klanten als klanten uit de publieke sector;
In de tussentijd heeft het bestuur de naam CRESCENT gekozen als naam voor NEWCO.
Tenslotte kondigde de Raad van Bestuur aan dat de heer Guy Coen als CEO werd aangesteld.
Op 1 maart 2018 werd een bijkomend bedrag van samen € 750.000 aan renteloze brugfinanciering
toegezegd door verschillende investeerders.
Daarnaast hebben Alychlo NV en Van Zele Holding NV zich elk geëngageerd voor een bijkomende
financiering van elk € 150.000 met het oog op eventuele toekomstige acquisities.
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Alle hierboven vermelde financiële schulden en leningen (historische,2017 en 2018) zullen worden
aangeboden voor inbreng in het kapitaal van de Vennootschap aan 2 cent per aandeel, mits goedkeuring van
de aandeelhouders.
De volledige transactie zal tegen eind van de maand april 2018 worden afgerond.
Op 20 februari 2018 heeft de heer Jan Callewaert de Vennootschap ingelicht ontslag te nemen als
bestuurder van de Vennootschap.
Op 31 december 2017 telde de Vennootschap de volgende belangrijke aandeelhouders, op basis van de
ontvangen transparantieverklaringen:
BASISGEGEVENS
(a) Totaal maatschappelijk kapitaal
€ 14.879.204,55
(b) Totaal aantal stemrechtverlenende effecten
297.584.091
(c) Totaal aantal stemrechten (= de noemer)
297.584.091
Aandeelhouder (>3%)
(A) Jan CALLEWAERT
(B) Danlaw Inc.
(C) Eric VAN ZELE

%
23,94%
17,02%
11,40%

(D) ALYCHLO

7,42%

Op basis van laatst gekende transparantieverklaringen (februari 2018) telde de Vennootschap volgende
belangrijke aandeelhouders:
KAPITAALSTRUCTUUR OPTION NV FEBRUARI 2018

BASISGEGEVENS
(a) Totaal maatschappelijk kapitaal
€ 14.879.204,55
(b) Totaal aantal stemrechtverlenende effecten
297.584.091
(c) Totaal aantal stemrechten (= de noemer)
297.584.091
Aandeelhouder (>3%)
(A) Jan CALLEWAERT
(B) Danlaw Inc.
(C) Eric VAN ZELE

%
17,39%
17,02%
11,40%

Continuïteit van de onderneming
Begin maart 2018 heeft de Vennootschap bijkomende renteloze brugfinancieringen afgesloten met haar
belangrijkste investeerders voor een bedrag van € 1.050.000.
Deze financieringen zullen samen met de andere financiële schulden en verplichtingen worden ingebracht in
het kapitaal van de vennootschap naar aanleiding van de transactie die gepland stond op 29 maart 2018, maar
die verplaatst is naar einde april 2018.
Daarnaast boekt de Vennootschap vooruitgang in haar negotiatie met de banken voor een kredietlijn van € 2
miljoen, voor de financiering van extra werkkapitaalbehoeften en van de nog resterende historische schuld
verplichtingen.
Gezien de huidige vooruitzichten, de verwachte bijkomende financiering en een verwachte positieve
EBITDA- bijdrage van de Crescent-groep, heeft de Raad van Bestuur beslist om de financiële informatie op
te stellen volgens het continuïteitsbeginsel.
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- OPTION N.V. Niet-geauditeerd Financieel rapport opgesteld in overeenstemming met de
International Financial Reporting Standards (IFRS)
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING VOOR HET JAAR BEËINDIGD
OP 31 DECEMBER
Voor het jaar eindigend op 31 december
In duizend EUR behalve cijfers per aandeel

Dec 31, 2017

Dec 31, 2016
(* Restated)

Opbrengsten
Opbrengsten van producten
Kostprijs verkochte goederen
Brutowinst

5 246
5 246
(2 546)
2 700

4 210
4 210
(2 297)
1 913

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten
Kosten van verkoop, marketing en royalty's
Algemene en administratiekosten
Totale bedrijfskosten

(1 866)
( 690)
(2 079)
(4 635)

(2 673)
(1 394)
(3 435)
(7 502)

Bedrijfsresultaat (EBIT)

(1 935)

(5 589)

Afschrijvingen, waardeverminderingen

499

1 315

EBITDA

(1 436)

(4 274)

Bedrijfsresultaat

(1 935)

(5 589)

( 299)
1 274

(3 013)
340

Financiële kosten
Financiële opbrengsten
Financieel resultaat

975

(2 673)

( 959)

(8 262)

0

1

( 959)

(8 261)

0

340

( 959)

(7 921)

Resultaat per aandeel
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen

225 107 312

97 880 569

Verwaterd gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen

225 107 312

97 880 569

(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)

(0,08)
(0,08)
(0,08)
(0,08)

Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Nettoresultaat van de periode
Resultaat van discontinue operaties
Nettoresultaat van de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de vennootschap

Resultaat per aandeel voor verwatering voor discontinue operaties
Resultaat per aandeel na verwatering voor discontinue operaties
Resultaat per aandeel voor verwatering
Resultaat per aandeel na verwatering

(*) De financiële cijfers van vorig jaar werden aangepast:
 Met een herklassering van k€ 252 aan loonkosten vanuit de rubriek onderzoeks- en ontwikkelingskosten
naar kostprijs verkochte producten.
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- OPTION N.V. GECONSOLIDEERD TOTAALRESULTAAT VOOR HET JAAR
BEËINDIGD OP 31 DECEMBER
Voor het jaar eindigend op 31 december
In duizend EUR behalve cijfers per aandeel
Netto resultaat

Dec 31, 2017

Dec 31, 2016

( 960)

(7 921)

Wisselkoersv erschillen v oortv loeiend uit v alutav erschillen uit buitenlandse
activ iteiten

( 21)

0

Andere gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten v oor de periode
(netto v an belastingen)

( 21)

0

( 981)

(7 921)

Andere gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten

Totale gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode
toewijsbaar aan de groep
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- OPTION N.V. -

GECONSOLIDEERDE BALANS
In duizend EUR

Dec 31, 2017

Dec 31, 2016
(* Restated)

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Overige financiële vaste activa
Overige vorderingen
Totaal der niet-vlottende activa

86
23
1
45
155

427
20
137
9
593

Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Liquide middelen
Belastingvorderingen
Totaal der vlottende activa

432
780
480
15
1 707

619
1 103
774
19
2 515

Totaal activa

1 862

3 108

14 879
17 610
0
(46 446)
(13 957)

4 922
5 466
0
(45 486)
(35 098)

Financiële schulden
Voorzieningen
Totaal schulden op meer dan één jaar

7 438
138
7 576

27 076
0
27 076

Financiële schulden
Handels- en overige schulden
Voorzieningen
Te betalen belastingen
Totaal schulden op ten hoogste een jaar

1 784
5 174
191
1 094
8 243

1 984
7 481
422
1 243
11 130

Totaal schulden en eigen vermogen

1 862

3 108

Schulden en eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Overgedragen resultaat
Totaal eigen vermogen toekenbaar aan de
eigenaars van de vennootschap

(*) De financiële cijfers van vorig jaar werden aangepast:
 Met een herklassering van k€ 1 073 aan roerende voorheffing vanuit de rubriek handels- en overige
schulden naar rubriek te betalen belastingen.
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- OPTION N.V. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VOOR HET JAAR
BEËINDIGD OP 31 DECEMBER
Voor het jaar eindigend op 31 december
On duizend EUR

Dec 31, 2017

Dec 31, 2016

Nettoresultaat (A)
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Verlies/winst uit verkoop materiële vaste activa
Verlies/winst uit verkoop financiële vaste activa

( 959)
341
21
137
0
0

(7 921)
904
100
311
( 19)
( 378)

(Terugname van) waardeverminderingen op vlottende en niet vlottende activa
Bijzondere waardeverminderingen op immateriële vaste activa

( 158)
0

375
0

( 68)

122

BEDRIJFSACTIVTEITEN

Toename / (afname) provisies
Niet gerealiseerde wisselkoers verliezen / (winsten)

( 22)

49

(1 130)
273
20
0
( 586)
(1 545)

( 3)
2 633
57
( 1)
4 150
(3 771)

Afname / (toename) in voorraden

356

622

Afname / (toename) in handels- en overige vorderingen

257

( 445)

(2 473)

( 409)

19

0

( 24)
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Totaal van de mutaties in bedrijfskapitaal (D)

(1 865)

( 227)

Nettokastroom uit bedrijfsactiviteiten

(3 410)

(3 998)

( 273)

( 862)

0
4

0
0

(3 679)

(4 860)

Interest (opbrengsten)
Interestkosten
Kost van op aandelen gebaseerde betalingen
Belastingkost / (opbrengst)
Totaal (B)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutaties in bedrijfskapitaal
(C) = (A) + (B)

Toename / (afname) in handels- en overige schulden
Toename / (afname) in uitgestelde opbrengsten
Aanwending van provisies

(E) = (C) + (D)
(Betaalde) interesten (F)
Ontvangen interesten (G)
(Betaalde) / ontvangen belastingen (H)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (I) = (E) + (F) + (G) + (H)
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- OPTION N.V. INVESTERINGSACTIVITEITEN
Uitgaven van productontwikkeling, na aftrek van ontvangen subsidies
Verwerving van MVA
Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (J)
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Opbrengsten van leningen
Leasingschulden
Aflossingen van leningen
KASSTROOM VERSTREKT / (GEBRUIKT) UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (K)
Kasstroom uit discontinue operaties
Nettotoename / (afname) van liquide middelen = (I) + (J) + (K)
Liquide middelen bij begin boekjaar
Impact wisselkoersfluctuaties
Liquide middelen op het einde van het boekjaar
Verschil
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Dec 31, 2017
0
( 25)
0

Dec 31, 2016
( 438)
0
19

( 25)

( 419)

3 710
0
( 300)
3 410

2 485
0
( 500)
1 985

0

0

( 294)
774
0
480
( 294)

(3 294)
4 068
0
774
(3 294)

- OPTION N.V. -

In duizend EUR
Op 1 januari 2016

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
Op
Kosten
aandelen ge- Valutauitgifte van
OverGeplaatst
Uitgiftebaseerde
koers
nieuwe
gedragen
Kapitaal
premies
betalingen verschillen aandelen
resultaat
Totaal
4 845

5 076

130

199

(2 617)

(35 335)

(27 702)

Nettoresultaat

-

-

-

-

-

(7 921)

(7 921)

Andere gerealiseerde en niet
gerealiseerde resultaten voor de
periode, netto van belastingen

-

-

-

-

-

-

-

Totaal gerealiseerde en niet
gerealiseerde resultaten voor de
periode

-

-

-

-

-

(7 921)

(7 921)

-

11

-

-

-

-

11

77

379

-

-

-

-

456

-

-

57

-

-

-

57

4 922

5 466

187

199

(2 617)

(43 256)

(35 098)

Nettoresultaat

-

-

-

-

-

( 959)

( 959)

Andere gerealiseerde en niet
gerealiseerde resultaten voor de
periode, netto van belastingen

-

-

-

( 21)

-

-

( 21)

Totaal gerealiseerde en niet
gerealiseerde resultaten voor de
periode

-

-

-

( 21)

-

( 959)

( 980)

-

(1 699)

-

-

-

-

(1 699)

9 957

13 843

-

-

-

-

23 800

-

-

20

-

-

-

20

14 879

17 609

208

178

(2 617)

(44 214)

(13 957)

Eigen vermogen component van de
converteerbare obligatie
Overdracht van / naar
Kapitaalsverhoging
Kapitaalsverlaging
Op aandelen gebaseerde betalingen
Op 31 december 2016

Eigen vermogen component van de
converteerbare obligatie
Overdracht van / naar
Kapitaalsverhoging
Kapitaalsverlaging
Op aandelen gebaseerde betalingen
Op 31 december 2017
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- OPTION N.V. -

In duizend EUR

Opbrengsten van externe
klanten

Producten
Engineering Services
Totalen

Dec 31, 2017 Dec 31, 2016
3 692
2 838
1 554
1 372
5 246
4 210

Niet toegewezen bedrijfskosten
Financiële (kosten)/opbrengsten
Belastingen
Resultaat van discontinue operaties
Nettoresultaat

Resultaat van het
operationeel segment

Dec 31, 2017 Dec 31, 2016
( 609)
(2 026)
627
897
18
(1 129)
(1 816)
839
0
0
( 959)
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(4 150)
(2 982)
1
340
(7 921)

Option is momenteel haar IFRS financiële overzichten voor het jaar eindigend op 31 december 2017 aan het
finaliseren. De bedrijfsrevisor heeft tot op heden zijn controlewerkzaamheden nog niet beëindigd in het
bijzonder met betrekking tot de beoordelingen en aannames die zijn gemaakt met betrekking tot de IFRSbehandeling van pensioenen en converteerbare obligaties.
Mochten er tijdens de afronding van de audit aanpassingen plaatsvinden, dan zal het Jaarverslag over het jaar
2017 dienovereenkomstig worden goedgekeurd; het is echter niet te verwachten dat het bedrijfsresultaat
aanzienlijk zal worden beïnvloed.
Option voorziet om na volledige audit, het Jaarverslag 2017 te publiceren uiterlijk 30 april 2018.
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 2016 aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige en Geconsolideerde Jaarrekening
van Option NV dat terug te vinden is in het jaarverslag 2016. 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, contacteer
Edwin Bex, CFO
Steve Theunissen, CLO
Investor Relations
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 staat voor ‘Connecting Things to the Cloud’. Met meer dan 30 jaar ervaring en een groot aantal
wereldpremières in de mobiele technologie, is Option ideaal geplaatst om de meest efficiënte, betrouwbare
en veilige draadloze oplossingen te stellen voor de bedrijfswereld (B2B) en industriële markten (M2M). Het
bedrijf werkt hiervoor samen met systeemintegratoren, value added resellers, application platform providers,
distributeurs met toegevoegde waarde en netwerkoperatoren, om zo op maat gemaakte oplossingen aan
eindklanten te kunnen voorstellen. Option heeft zijn hoofdkwartier in België en heeft daarnaast kantoren in
Europa, de VS en Australië. Meer informatie op www.option.com.
Copyright ©2018 OPTION. Alle rechten voorbehouden. Alle product- en bedrijfsnamen hierin kunnen
betrekking hebben op (geregistreerde) handelsmerken of handelsnamen.
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