
 

 

 

 

Crescent nv - Gaston Geenslaan 14 - 3001 Leuven - Belgium - T +32 16 317 411 - F +32 16 207 164 

RPR Leuven 0429.375.448 

 

  

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP 
 

 
 Leuven, België – 20 mei 2019 – 21u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: 

OPTI) heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar van 2018, eindigend op 31 

december 2018. 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. 

  
Woord van de voorzitter 

 

Toen wij in januari 2017 via de verkoop van Innolumis BV de korte termijn cashnood van Option NV Hadden 

opgelost begon meteen een lang en lastig proces om de onderneming duurzaam te redden en nieuw 

leven in te blazen. Met de loyale steun van vele kleine investeerders en een paar sterke referentie 

aandeelhouders slaagden wij er in om een enorme financiële schuldenberg van 29 miljoen EUR om te 

zetten in kapitaal. Terzelfdertijd werden ingrijpende maatregelen genomen om het personeelsbestand op 

een sociaal verantwoorde manier af te bouwen en de recurrente uitgaven snel terug te dringen tot een 

betaalbaar niveau zonder aan de basis competenties van Option te raken .   

Dit waren belangrijke eerste tactische realisaties binnen een redding traject dat weinigen voor mogelijk 

hadden gehouden, maar waarin toen al duidelijk was gebleken dat we ook strategisch moesten ingrijpen 

om Option terug op rendabele sporen te zetten. Saneren om te overleven was één zaak maar duurzame 

groei bewerkstelligen was nog een uitdaging van een andere orde.  

In 2018 konden wij vervolgens via een omgekeerde overname met Crescent Ventures er voor zorgen dat 

het eigen vermogen van Option weer positief werd gemaakt hetgeen absoluut noodzakelijk was om 3 

miljoen aan niet financiële schulden te herschikken en te herfinancieren via een kredietlijn met Belfius en 

via extra cash en waarborgen van referentie aandeelhouders en van Gigarant.  

Met de komst van Alain van den Broeck aan het hoofd van de nieuwe geïntegreerde Crescent groep en 

met Michallis Pashidis als CTO hebben wij kort daarop het senior management team belangrijk kunnen 

versterken.  

We konden nu stilaan beginnen werken aan de strategische heroriëntering van de Crescent groep met 

een verhoogde focus op een IOT ‘Systems en Solutions’ profiel en met een  ‘end to end’ waarde creatie 

verhaal dankzij synergiën met Innolumis (smart lighting) en met 2Nvision (managed services). 

We kozen ervoor om enerzijds het cloudgate platform van Option snel en drastisch up te graden en ook 

een aantal gerichte investeringen in ontluikende verticale markten voor smart lighting en smart energy 

systems voor te bereiden. Voor dat laatste kregen we recent toezegging van enige overheid steun.  Ook 

het recupereren van vroeger betaalde RSZ boetes zal mee bijdragen tot de eliminatie van de enorme 

schuldenlast die gedurende jaren op de onderneming heeft gewogen. 

Daarenboven werd recentelijk ook de verwerving van 100% van de aandelen van 2Invision Managed 

Services BV tot een goed einde gebracht en voorzien wij in het tweede kwartaal van 2019 imminent de 

introductie van het nieuwe Cloudgate platform bij Crescent NV . De ultieme turn around staat nu Echt wel 

in de steigers. 

Ik ben blij dat we recent ook een viertal zeer bekwame en professionele bestuurders hebben kunnen 

overtuigen om ons in dit boeiende maar lastige parcours met raad en daad bij te staan en ik neem deze  

gelegenheid te baat om ook iedereen die in ons is blijven geloven en gesteund heeft in deze ultieme 

reddingspoging van harte te danken voor het vertrouwen .  

We zijn vast van plan om dit verhaal verder succesvol af te ronden. The best is yet to come! 

 

Eric Van Zele 

 
Van Option naar Crescent 

 

De Groep heeft op 22 mei 2018 Option NV (huidige Crescent NV) en haar bijhorende 

dochtervennootschappen overgenomen via een “omgekeerde overname”. Een omgekeerde overname 

doet zich voor wanneer de entiteit die effecten uitgeeft (de overnemende partij in juridische zin, in dit geval 

Option NV) wordt geïdentificeerd als de overgenomen partij. Hoewel Crescent Ventures NV (vroegere 

Crescent NV) wettelijk de dochtervennootschap is, wordt zij voor doeleinden van de geconsolideerde 

rekeningen dus aangemerkt als de moedervennootschap. Crescent NV (vroegere Option NV) wordt 

verwerkt als de dochteronderneming. Deze transactie heeft de financiële positie van Crescent NV zeer 
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aanzienlijk gewijzigd, en de geconsolideerde staten inhoudelijk helemaal veranderd. Eveneens mag 

benadrukt worden dat de 2018 geconsolideerde resultatenrekening niet representatief is voor een volledig 

jaar operaties van de groep zoals die eind 2018 is samengesteld, doordat enerzijds slechts zeven maanden 

resultaten van Crescent NV werden meegenomen en dat in haar kosten ook niet-recurrente kosten zijn 

opgenomen (497.000 EUR opzegvergoedingen en 391.000 EUR kosten voor de omgekeerde overname), 

en anderzijds slechts negen maanden resultaten van NE-IT Automatisering BV en NE-IT Hosting BV die eind 

maart 2018 werden overgenomen. De pro-forma omzet van de groep voor een volledig jaar operaties, 

zou 18.8 miljoen EUR belopen hebben voor een REBITDA van -0.6 miljoen EUR. 

De verklaring voor de grootste bewegingen van 2017 naar 2018 in de resultatenrekening en de balans zijn 

het gevolg van voormelde omgekeerde overname, maar ook van de evolutie van andere wijzigingen in 

de samenstelling van de groep van het ene jaar op het andere. Zo is Innolumis Public Lighting BV in de 

groep gekomen op 31 mei 2017, en NE-IT zoals hiervoor vermeld op 31 maart 2018. 

 

Overzicht van de resultaten en de resultatenverdeling van de Vennootschap 

Geconsolideerde resultaten 

 

Voor een gedetailleerd overzicht betreffende de geconsolideerde resultatenrekening en de balans, 

verwijzen we naar het financieel verslag dat volgt.  

 

In de geconsolideerde resultatenrekening van 2018 kunnen de meest opvallende elementen van het 

geconsolideerd resultaat als volgt worden samengevat in kEUR (duizend EUR): 

 

 

 
  

Volgende tabel toont de analyse van de belangrijkste bewegingen in de opbrengsten tussen 2017 en 

2018: 

 
 

 

inkEUR 2018 2017

Opbrengsten 16.675     11.383     

Bedrijfsresultaat -25.859   -1.891     

Afschrijvingen en waardeverminderingen 23.298     1.322       

EBITDA -2.561     -569        

Niet-recurrente kosten 2.366       311          

REBITDA -195        -259        

Financieel resultaat 492          -65          

Resultaat voor belastingen -25.367   -1.956     

Netto Resultaat -25.032   -2.638     

toerekenbaar aan aandeelhouders van Crescent -25.262   -2.459     

toerekenbaar aan de minderheidsbelangen 230          -178        
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In 2018 haalde Innolumis een omzet van 4.352.000 EUR wat een stijging tenoverstaan van 2017 is van 

nagenoeg 11%; in 2018 droeg de vennootschap  het hele jaar bij tot de opbrengsten van de groep, 

waar dit in 2017 maar zeven maanden waren, dit impliceerde een omzetstijging van 1.783.000 EUR voor 

de groep. 

De acquisitie van de beide NE-IT’s door 2Invision Managed Services BV werd op 31 maart 2018 

ondertekend. Zij droegen bij in de omzetstijging van de groep voor 2.351.000 EUR Zij haalden in 2018 

gezamenlijk een omzet van 3.192.000 EUR, een stijging met 20% in vergelijking met 2017. 

Crescent NV (voorheen Option NV) werd slechts de laatste zeven maanden van 2018 meegenomen in 

de groepsresultaten wat wel leidde tot een bijdrage van 2.073.000 EUR in de stijging van de groepsomzet, 

maar wat wel een daling in omzet voor de vennootschap zelf betekende met 35% in vergelijking met 

2017. Deze daling is uitsluitend toe te schrijven aan de mindere verkoop van de Cloudgate producten 

waarvan de introductie van het nieuwe aangekondigde gamma met zes maanden werd uitgesteld tot 

het tweede kwartaal van 2019 omwille van certificatieproblemen. 

Ook SAIT BV moest in 2018 een omzetdaling slikken van 20%. De totale omzet kwam in 2018 uit op 

3.619.000 EUR een daling van 942.000 EUR invergelijking met 2017. De twee oorzaken waren enerzijds de 

vertraagde oplevering van enkele grote projecten, en anderzijds de gedaalde portefeuille aan nieuwe 

projecten.  

De impact van voorgaande omzetwijzigingen op de REBITDA 2018 worden in volgende tabel 

weergegeven: 

 

 
 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk de correlatie tussen de toegenomen of gedaalde omzet en de 

bijdrage aan de groeps-REBITDA, met als enige uitzondering de resultaten van Crescent NV, waar de 

gestegen omzet voor de groep negatief heeft bijgedragen aan het groepsresultaat. Crescent NV heeft 

in 2018 een negatieve EBITDA van 2miljoen EUR gerealiseerd, waarvan er 888.000 EUR niet-recurrente 

kosten waren. Evenwel, was dit een verslechtering van de EBITDA met 220.000 EUR vergeleken met 2017, 

ondanks de kostenverlaging met 1miljoen EUR in 2018. 

 

Het negatieve netto resultaat van 2018 van 25.859.000 EUR werd in hoge mate bepaald door de 

bijzondere waardevermindering op de initiële goodwill van 28.040.000 EUR ontstaan ten gevolge van de 

waardering van Crescent NV tijdens de omgekeerde overname. Deze goodwill werd teruggebracht tot 

4.420.000 EUR door een waardevermindering van 23.620.000 EUR. 

 

In lijn met de interne opvolging van haar activiteiten heeft de vennootschap haar activiteiten opgesplitst 

in volgende segmenten:  

• Solutions – bevat alle activiteiten betreffende de productie van datakaarten, USB apparaten, 

routers en ingebouwde modules, het end-to-end dienstenaanbod alsook de activiteiten 
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omtrent het bouwen en onderhouden van telecom-, aarding- en blikseminstallaties en 

installaties voor draadloze communicatie in gesloten ruimtes; tot dit segment behoren 

Crescent NV, SAIT BV en Aardingen Maro Bvba 

• Services – bevat alle diensten omtrent het beheer van de ICT-omgeving en software voor 

klanten in publieke en private datacenter-omgevingen, alsook voor kleine en middelgrote 

bedrijven; de vennootschappen die tot dit segment behoren zijn 2Invision Managed Services 

BV in Nederland, en NV in België, verder de NE-IT’s en de servicedivise van SAIT BV. 

• Lighting – bevat alle activiteiten gerelateerd aan LED straatverlichting en komt momenteel 

overeen met de vennootschap Innolumis. 

 

 

Hierna volgt een analyse van de opbrengsten en de bedrijfsresultaten van de Groep per gerapporteerd 

segment: 

 

 

 

Opbrengsten van 

externe klanten 

Resultaat van het 

operationeel segment 

In duizend EUR     

 
2018 2017 2018 2017 

 

Solutions 6 249 4 735 ( 1 939) (  564) 

Services 6 195 4 197 (  289) (  172) 

Lighting 4 353 2 570 39 (  421) 

Totalen 16 796 11 502 ( 2 190) ( 1 157) 

     

Intersegment opbrengsten / resultaten (  122) (  119) - - 

Niet toegewezen bedrijfskosten - - ( 23 670) (  734) 

Totaal opbrengsten / Bedrijfsverlies 16 675 11 383 ( 25 860) ( 1 891) 

     

REBITDA bijdragen van de segmenten Services en Lighting waren positief voor resp. 336.000 EUR en 

175.000 EUR, maar door de negatieve REBITDA van het segment Solutions van 706.000 EUR, kwam de 

totale REBITDA voor de groep uit op -195.000 EUR. 

 

In de balans van eind 2018 zijn volgende de belangrijkste posten: 

 

 
 

 

Door de omgekeerde overname steeg het eigen vermogen, maar werd ook de goodwill navenant 

verhoogd. Een volledige detaillering van de beschrijving van de verwerking en de onderliggende 

assumpties is terug te vinden in de toelichtingen van het financieel verslag. 

 

Op 22 mei 2018, keurde de bijzondere algemene vergadering van Crescent NV een kapitaalverhoging 

goed door de inbreng in natura van schuldvorderingen ten bedrage van 11.300.117€ en door de inbreng 

in natura van de aandelen van Crescent Ventures NV ten bedrage van 10.125.000€. Het kapitaal van de 

vennootschap kwam op die wijze op een bedrag van 36.304.321€, en het aantal aandelen steeg van 

297.584.091 naar een totaal van 1.368.839.925.  

Alle rapporten betreffende deze bijzondere algemene vergadering staan online op 

http://www.option.com/about-investor/. 

inkEUR 2018 2017

Totaal Eigen vermogen 11.362     7.057       

Totaal Activa 26.340     16.487     

Vaste activa 20.510     10.057     

waarvan Goodwill 14.100     7.705       

Netto financiële schuld 4.177       2.348       

Netto werkkapitaal -2.859     180          

http://www.option.com/about-investor/
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Vooraleer voormoemde inbreng van schuldvorderingen op 22 mei gebeurde, hadden verschillende 

aandeelhouders begin 2018 nieuwe financiële middelen ter bechikking gesteld ten bedrage van 2.1 

miljoen€, Deze zijn eveneens op 22 mei ingebracht. 

 

Op 27 september jl. deelde de vennootschap mee dat de kredietovereenkomst met Belfius Bank om de 

resterende niet-financiële historische schuldverplichtingen (1,5 miljoen€) te herfinancieren en te 

herstructureren en de onderneming te ondersteunen met een werkkapitaalkredietlijn van 1,5 miljoen€ werd 

ondertekend na de goedkeuring door Gigarant. Op jaareind is hiervan in totaal voor resp. 1.45 miljoen€ en 

1.5 miljoen€ opgenomen. 

Bovendien is Van Zele Holding NV ingegaan op de vraag van Belfius en Gigarant om een additionele 

kredietlijn van € 0,5 miljoen ter beschikking te stellen als extra buffer moesten bepaalde aannames in het 

liquiditeitsplan van de Groep niet kunnen gerealiseerd worden. Op jaareinde is van deze kredietlijn 

0.4miljoen€ opgevraagd. 

 

 

 

 

Statutaire jaarrekening van de Vennootschap 

 

De omzet voor het volledige jaar bedroeg 3,4 miljoen EUR, een daling met 35% in vergelijking met het vorige 

boekjaar. Deze daling werd zowel in producten als in engineering services vastgesteld, enerzijds door het 

uitstel van de introductie van het nieuwe Cloudgate mini en micro gamma naar 2019, anderzijds door de 

verlaging van afname van engineering services door Danlaw Inc. 

 

De bedijfskosten daalden van 7.5 miljoen EUR naar 4.0 miljoen EUR, resulterend in een negatief operationeel 

resultaat of EBIT van 2,1 miljoen EUR, hetzelfde van in 2017. In dit resultaat zijn in 2018 voor 0.9 miljoen EUR 

opgenomen aan niet-recurrente kosten (0.5 miljoen EUR opzegvergoedingenen  0,4 miljoen EUR kosten 

voor de omgekeerde overname).  

 

In de financiële opbrengsten is een niet-recurrente opbrengst van 0,2 miljoen EUR opgenomen dankzij de 

verkoop van de aandelen die de vennootschap bezat in Autonet Mobile Inc. Deze waren in de vorige 

boekjaren in de rekeningen volledig afgewaardeerd. 

De financiële kosten daalden van 0.4 miljoen EUR in 2017 naar 0,1 miljoen EUR in 2017, vooral te wijten aan 

de daling in de financiële schulden.  

 

Het nettoresultaat bleef met een verlies van 2,0 miljoen EUR ongeveer op hetzelfde niveau van 2017 ( 2,1 

miljoen EUR).  

 

De belangrijkste bewegingen in de balans worden verklaard door de inbreng van Crescent Ventures NV 

in het kapitaal van de Vennootschap voor 10.1 miljoen EUR en van schuldvorderingen voor in totaal een 

bedrag van 11.3 miljoen EUR. Voor de voornaamste assumpties en sensitiviteiten van de onderliggende 

waardering verwijzen wij naar toelichting 9 van het geconsolideerd jaarverslag. 

 

Hierdoor verhoogde het kapitaal van 14,9 miljoen EUR naar 36,3 miljoen EUR, verhoogden de financiêle 

vaste activa naar 10,2 miljoen EUR en daalden de financiële schulden op meer dan één jaar met 7,0 

miljoen EUR en op ten hoogste één jaar met 1,8 miljoen EUR. Bovendien werden door aandeelhouders nog 

bijkomend 2,1 miljoen EUR middelen ter beschikking gesteld begin 2018 die eveneens in het kapitaal zijn 

omgezet. De bestaande financiële schuld op meer dan één jaar van 0,4 miljoen EUR betreft een schuld 

aan Van Zele Holding NV, die voor het grootste stuk werd gebruikt om aan de dochtervennootschap 

Crescent Ventures een voorschot toe te staan voor de aankoop van de minderheidsbelangen in 2Invision 

Managed Services BV. 

Verder stond Belfius Bank een kredietlijn van 1,5 miljoen EUR toe, voor 60% gewaarborgd door Gigarant NV. 

Als zekerheid voor deze kredietlijn werden het handelsfonds en de verworven aandelen in Crescent 

Ventures NV in pand gegeven. 
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Eind 2018 is van deze kredietlijn 1,45 miljoen EUR opgenomen. Deze werd vooral aangewend om de 

achterstallige schulden aan sociale lasten, belastingen en leveranciers af te bouwen. 

 

Op een balanstotaal van 12,4 miljoen EUR bedroeg het totale eigen vermogen 4,5 miljoen EUR op 31 

december 2018. 

 

Bestemming van het resultaat 

 

De Raad van Bestuur stelt voor om het niet-geconsolideerde nettoverlies van 2,0 miljoen EUR over 2018 toe 

te voegen aan het overgedragen verlies van de vorige boekjaren om het daardoor in totaal van 48 naar 

50 miljoen EUR te brengen. 

 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN DIE PLAATSVONDEN NA AFLOOP VAN HET BOEKJAAR  

 

De kaspositie van de groep blijft beperkt, maar de referentie-aandeelhouders hebben aangegeven de 

vennootschap te blijven ondersteunen. Dit werd ook geconcretiseerd in april 2019 door de 

terbeschikkingstelling door Van Zele Holding NV van een bijkomende kredietlijn van 450.000 €, waarvan 

325.000€ onmiddellijk werd ingestort, en door Alychlo NV door een bijkomende toegestane lening van 

400.000€ die eveneens ingestort werd. 

Bijkomend werden er door kleinere aandeelhouders nog voor in totaal 200.000€ instortingen beloofd. 

 

Op 27 maart 2019 werden ook de overeenkomsten definitief afgerond voor de overname van de 

minderheidsbelangen (40.5%) van 2Invision Managed Services BV. De resterende aandelen aangehouden 

door AJUST B.V. en PP Technology Group B.V. werden overgenomen voor een totaal bedrag van 1.065.000 

EUR. Hiervan werd 325000 EUR voldaan als voorschot in 2018 door een betaling in cash en wordt 740.000 

EUR voldaan in 2019 middels levering van aandelen in het aandelenkapitaal van Crescent NV. De waarde 

van het merendeel van deze aandelen wordt vastgelegd op € 0.02. Het aantal te leveren aandelen 

bedraagt aldus 34.157.500. 

 

Op 13 april 2019 werd een addendum getekend aan de overeenkomst voor de overname van de beide 

NE-IT bedrijven. Hierin wordt een nieuwe regeling voorzien voor de nog te betalen bedragen voor de 

overname. De laatste tranche (van de Koopprijs) van 700.000 EUR wordt als volgt voldaan. Een bedrag 

van 160 EUR werd op 26 april 2019 betaald en een bedrag van 74.000 EUR zal op 31 mei 2019 worden 

betaald. Ten aanzien van het (restant-)bedrag van 466.000 EUR wordt overeengekomen dat deze wordt 

voldaan door Crescent Ventures middels levering van aandelen aan toonder in het aandelenkapitaal van 

Crescent  behoudens het bepaalde in sub b. De waarde van ieder aandeel wordt vastgesteld op € 0,04. 

Levering van de aandelen zal op navolgende wijze geschieden: 

a. Verkoper maakt aanspraak op levering van 11.650.000 aandelen aan toonder in het aandelenkapitaal 

van Crescent. Crescent Ventures is gehouden om voornoemd aantal vrij verhandelbare aandelen uiterlijk 

binnen 31 dagen nadat voornoemd aantal door Crescent zijn uitgegeven, doch uiterlijk op 31 augustus 

2019 te leveren op de effectenrekening van Verkoper.  

b. Verkoper is ermee bekend dat Crescent Ventures op 13 april 2019 niet over vrij verhandelbare aandelen 

in het aandelenkapitaal van Crescent beschikt. Mocht Crescent Ventures er niet in slagen de in 

voornoemd artikellid genoemde aandelen tijdig te leveren, dan maakt Verkoper jegens Koper aanspraak 

op betaling van het restantbedrag ad 466.000 EUR ter zake van de Koopprijs. Deze vordering wordt alsdan 

op 14 september 2019 opeisbaar. 

 

Voor de verplichtingen inzake de overname van de minderheidsbelangen van 2Invision Managed Services 

BV heeft Van Zele Holding NV zich bereid verklaard deze tijdelijk van Crescent NV over te nemen. 

Na betaling van het voorschot van 325.000 EUR in 2018 moesten door Crescent Ventures NV nog  in totaal 

31.315.000 aandelen van Crescent NV in april 2019 aan de minderheidsaandeelhouders worden geleverd, 

en nog 2.842.500 aandelen voor eind juli 2019.  
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Eind 2018 heeft de Vennootschap een vraag voor kwijtschelding van bijdrageopslagen bij de Rijksdienst 

voor de Sociale Zekerhedi ingediend. In april 2019 ontving zij bericht dat de betaalde boetes in de jaren 

2013 tot 2017 volledig werden kwijtgescholden ten bedrage van 603.000€. Dit bedrag mag in mindering 

worden gebracht van de volgende betalingen van sociale schulden. Dit bedrag zal opgenomen worden 

in de resultaten van 2019; de kasuitgaven van 2019 zullen daardoor naar schatting met 480.000€ 

verminderen, deze van 2020 met 123.000€. 

 

 

KRITISCHE BEOORDELINGEN 

 

Continuïteit 

 

In 2018 zette de groep een aantal cruciale stappen in haar ambitie om zich te heroriënteren en 

herstructureren. Op 22 mei 2018 werden alle, behalve 0,5 miljoen EUR, externe financieringsschulden 

(converteerbare obligatieleningen en brugfinancieringen) ingebracht in het kapitaa en werden tevens 

de activiteiten van Crescent Ventures ingebracht.  

Dit stelde de groep in staat om in september 2018 met Belfius een bijkomende kredietfinanciering af te 

sluiten, voor 60% gewaarborgd door Gigarant. Dit heeft de Groep in staat gesteld om haar 

liquiditeitspositie te verbeteren, door enerzijds een herschikking van de korte termijn financiële schuld met 

€ 1,25 miljoen naar lange termijn, en anderzijds een bijkomende kredietlijn van € 1,5 miljoen die is 

aangewend ter afbetaling van een aantal achterstallige schulden. Bovendien is Van Zele Holding NV 

ingegaan op de vraag van Belfius en Gigarant om een additionele kredietlijn van € 0,5 miljoen ter 

beschikking te stellen als extra buffer moesten bepaalde aannames in het liquiditeitsplan van de Groep 

niet kunnen gerealiseerd worden.  

Eind december 2018 bedroeg de opname van het Belfiuskrediet evenwel reeds 1.45 miljoen EUR en de 

opname van de additionele kredietlijn van Van Zele Holding beliep 0.4 miljoen EUR. De cashpositie eind 

december blijft beperkt en stond op 0.6 miljoen EUR. De bruto financiële schuld bedroeg op dat ogenblik 

4.6 miljoen EUR.  

 

De realisatie van de diverse driejarenplannen zou verder moeten toelaten om de nog voorziene 

liquiditeitstekorten in enkele vennootschappen meer dan aan te vullen met kasoverschotten in andere. 

De resultaat-en kasgeneratietendenzen in de lighting en services segmenten ogen positief en 

compenseren de kastekorten van de vernnootschappen in het Solutions segment, die nog wegen op de 

liquiditeitspositie van de groep. 

Met de introductie vanaf het tweede kwartaal  van 2019 van enkele nieuwe producten en de beweging 

naar oplossingen en software verwacht het management dat ook de kasverliezen van Crescent NV 

zullen kunnen worden gestopt, zodat deze vennootschap geleidelijk aan zal beginnen bijdragen tot 

positieve kasstromen. 

Hoewel de raad van bestuur het volste vertrouwen heeft in de realisatie van het driejarenplan voor de 

groep, betekenen deze voor een aantal activiteiten in de groep een trendbreuk of versnelling ten opzichte 

van het verleden. Er bestaat dan ook een risico dat deze kentering in omzet zou kunnen vertraagd worden 

en de ambitieuze plannen niet gerealiseerd, wat de druk op de liquiditeitspositie kan verhogen. Deze 

liquiditeitsdruk is in april 2019 trouwens verhoogd door de laatste terugbetaling van een resterende 

brugfinanciering van 0.5 miljoen EUR, wat de groep noopte tot het verkrijgen van bijkomende financiering 

vanwege de referentie-aandeelhouders. Begin april 2019  hebben Van Zele Holding NV en Alychlo NV 

middelen terbeschikkinggesteld voor respectievellijk 325k EUR en 400k EUR, en werden naast Van Zele 

Holding NV die bijkomend nog125k EUR zal instorten, andere bestaande aandeelhouders bereid gevonden 

samen nog eens 200k EUR bij te storten. 

De huidige referentie-aandeelhouders hebben hun intentie aangegeven om de onderneming van de 

nodige middelen te voorzien om haar doelstellingen te realiseren en de urgente werkkapitaalnoden op 

te vangen en de raad van bestuur heeft er vertrouwen in dat, indien nodig, dit ook zal gebeuren.  

De Vennootschap onderhandelt daarnaast verder met enkele leveranciers om betalingsplannen af te 

spreken of te herzien, zodat dit ook binnen de bestaande kasprojecties kan worden geabsorbeerd 

zonder nood aan bijkomende financiering. 
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De Raad van Bestuur is van oordeel dat door de combinatie van deze maatregelen en de succesvolle 

afronding van de reeds ondernomen acties, de Vennootschap over voldoende middelen zal beschikken 

over de komende 12 maanden om haar plan te realiseren en bevestigt op die basis de 

waarderingsregels inzake continuïteit. 

 

Volledig persbericht met tabellen op www.option.com/about-investor 
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