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Financiële kerncijfers
IFRS

Per 31 december1&2
(geauditeerd en geconsolideerd)

US GAAP

2007

2006

2005

2004

Opbrengsten
Brutowinst
Brutowinstmarge
EBITDA
Bedrijfsresultaat (EBIT)
EBIT-marge
Nettowinst/(nettoverlies)

301 507
89 207
29,6%
22 438
2 534
0,8%
6 432

279 868
104 614
37,4%
53 134
42 137
15,1%
35 316

198 615
84 412
42,5%
46 306
38 765
19,5%
28 993

102 512
49 502
48,3%
26 991
22 346
21,8%
17 748

56 640
27 724
48,9%
9 227
6 893
12,2%
5 580

Balanstotaal
Werkkapitaal

185 988
66 843

176 489
77 820

127 013
56 227

70 090
32 243

32 782
9 884

Netto financiële schuld
Eigen vermogen
Solvabiliteitsratio
Nettoschuldgraad

(36 150)
118 094
63,5%
(30,6)%

(35 840)
111 634
63,2%
(32,1)%

(48 780)
76 340
60,1%
(63,9)%

(30 193)
46 717
66,7%
(64,6)%

(6 552)
19 150
58,4%
(34,2)%

32 765
32 425

4 944
33 618

34 844
16 775

23 397
8 591

7 368
3 337

41 249 296
41 249 296

41 249 296
41 249 296

40 648 232
41 249 628

39 122 272
40 499 952

32 887 624
38 015 756

41 249 296

41 249 296

41 249 296

40 421 416

37 140 924

Aandelenkoers per jaareinde (EUR)
Marktkapitalisatie (miljoen EUR)

5,61
231

10,30
425

15,69
647

6,61
267

2,14
79

Boekwaarde per aandeel (EUR)
Kasstroom per aandeel (EUR)

2,86
0,64

2,71
1,12

1,88
0,90

1,19
0.57

0,58
0,25

Nettowinst per aandeel vóór verwatering (EUR)
Nettowinst per aandeel na verwatering (EUR)
Dividend (EUR)

0,16
0,16
0

0,86
0,86
0

0,71
0,70
0

0,45
0,44
0

0,17
0,15
0

Duizend EUR, tenzij anders vermeld

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Netto-investeringsuitgaven
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal gewone
aandelen
Aantal gewone aandelen bij afsluiting van de
periode

1
2

2003

Op 24 april werden de aandelen in vier gesplitst. Omwille van rapporteringsdoeleinden werd deze splitsing retroactief toegepast.
Zie verklarende woordenlijst.
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We herzagen grondig onze Operaties om
zo meer producten in de markt te zetten,
en dit op een efficiëntere manier

Aantal werknemers

Aantal geleverde producten
24% GROEI
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We verhoogden onze R&D
inspanningen om de onderneming
klaar te stomen voor een nieuwe
cyclus van groei

Onze focus op de Amerikaanse en
Aziatische markten begint te renderen

R&D uitgaven voor productontwikkeling

Geografische opsplitsing van de sales
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Kerngetallen

We bleven investeren in mensen die
werken aan nieuwe producten en nieuwe
commerciële projecten

Van nabij bekeken
Ons Jaarverslag 2007 nodigt u uit om
onze onderneming van naderbij te bekijken.
We geven u inzicht in onze activiteiten en
onze organisatie. U komt meer te weten over
de producten die we ontwikkelen en over de
manier waarop we sterke relaties bouwen met
toonaangevende bedrijven overal ter wereld.
En u krijgt van ons de nodige informatie om
onze financiële prestaties en resultaten te
beoordelen. Kortom, we bieden u een nadere
kijk op onze onderneming. Omdat we geloven
dat duidelijke communicatie de sleutel is naar
uw vertrouwen.
Jan Callewaert, CEO
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Consumenten
en
Zakenmensen
Toegang tot
Informatie
Geven,
Altijd en Overal
6

Wat We Doen
Wat We Doen
“Eenvoudige toegang tot informatie,
altijd en overal.” Option maakt het al
sinds 1986 mogelijk voor particulieren
en zakelijke gebruikers wereldwijd. Het
bedrijf was een van de pioniers in draadloze datacommunicatie via internet en is
vandaag wereldwijd marktleider.
Wereldwijd marktleider voor draadloze breedband
internettoegang
Option ontwerpt, ontwikkelt en produceert producten die zeer
goede draadloze toegang via internet bieden. Onze producten
worden over heel de wereld gebruikt. ’s Werelds topfabrikanten
van laptops en consumentenelektronica bouwen onze modules
voor draadloze internettoegang in in hun nieuwe gamma’s van
laptops en mobiele internet toestellen. De grootste mobiele
telecomoperatoren ter wereld garanderen zowel hun particuliere

als hun zakelijke klanten eenvoudige en betrouwbare internettoegang via onze datakaarten en USB-producten. Daarnaast
bieden we gebruikers ook de gepaste en gebruiksvriendelijke
software voor het tot stand brengen van de internetverbinding.
Aanpassen aan een snel evoluerende markt
Option is actief in een snel evoluerende markt. Onze flexibiliteit
was altijd al een sleutelfactor van ons succes. We zijn er altijd in
geslaagd om ons aan te passen aan nieuwe en commercieel
interessante marktsituaties. Op die manier zijn we geëvolueerd
van de engineering en productie van grote computermodemkaarten voor het downloaden van informatie naar de kleinste
inbouwmodule ter wereld voor draadloze internettoegang. Sinds
de oprichting van het bedrijf hebben we maar liefst 15
wereldwijde primeurs voor de draadloze markt ontwikkeld.
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Highlights 2007*

30 maart
| Option verscheept drie miljoenste

25 april
| AT & T voegt de Option GT MAX 3.6
EXPRESS toe aan haar LaptopConnect
Gamma

3G-product

12 februari
|		Option haalt eMobile Business in Japan
als klant binnen

2 april
| Rogers Wireless geeft Canadese mobiele
gebruikers snelste internettoegang met
Option’s GT MAX 7.2 Ready datakaart

| Tijdens het 3GSM congres in
Barcelona kondigt Option aan dat
het HSUPA toevoegt over heel haar
product portfolio
| Option gaat HSDPA 3.6 Mbps draadloze inbouwmodule leveren aan Fujitsu
Siemens Computers

11 mei
| CFO treedt terug, interim Finance
Manager aangesteld

7 juni
| Option ontwikkelt ‘s werelds kleinste
draadloze module geschikt voor de
Intel-gebaseerde Mobile Internet
Devices (MID)

*Voor een volledig en chronologisch overzicht van onze persberichten van 2007 en het eerste kwartaal van 2008: zie pagina 84
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| Option breidt haar Design en Engineering capaciteit uit in Kamp-Lintfort, in de
buurt van Düsseldorf, Duitsland

Highlights 2007

7 juni

6 september
| Option geselecteerd als Global Growth
Company door het Wereld Economisch
Forum

14 juni
| KTF hangt commerciële lancering
van HSUPA in Korea op aan de i CON
USB-modems

9 september
& 15 oktober
| Option toont demo van GTM 501
tijdens het Intel Developers Forum in
San Francisco en in Taipei

23 november
| Option stelt Filip Buerms aan als nieuwe
Vice President Global Sales & Distribution en David Whelan als nieuwe Vice
President Global Operations

19 november
| Option stelt JP Ziegler aan als
Chief Financial Officer

9 juli
| Option’s HSUPA datakaart gangmaakt
de commerciële start van HSUPA
in Duitsland

13 november
| Option kondigt i CON 225 USB draadloze
modem aan. T-Mobile en Orange lanceren de i CON 225 in Europa

30 december
| Option’s i CON 401 USB-modem wint
iF Design Award

30 augustus
| Sony kiest voor Option’s HSDPA draadloze inbouwmodule
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Raad van Bestuur
1 David A. Hytha
2 Lawrence Levy
3 Arnoud De Meyer, Onafhankelijk Bestuurder
4 Jan Loeber, Onafhankelijk Bestuurder
5 Jan Callewaert, Stichter & Voorzitter
6 Philip Vermeulen, Onafhankelijk Bestuurder

2007 — een jaar van complexe uitdagingen
Het voorbije jaar was ongetwijfeld een van de moeilijkste uit de
geschiedenis van Option. Hoewel de globale resultaten positief
zijn, vielen de groeicijfers een stuk lager uit dan wat onze
aandeelhouders van ons gewend zijn. In vergelijking met 2006
stegen de inkomsten in 2007 met 7,7 % tot EUR 301,5 miljoen.
Bovendien slaagden we erin 29 % meer producten te verkopen.
Het resultaat was een nettowinst van EUR 6,4 miljoen.
In het vierde kwartaal van 2007 ging de EBIT EUR 14 miljoen in
het rood. Na een grondige analyse van onze financiële
rekeningen namen we de kordate beslissing om een aantal
grote waardeverminderingen te boeken op voorraden, handelsen andere uitstaande vorderingen en juridische kwesties.
In moeilijke tijden is het aan het management om uitdagingen
recht in de ogen te kijken en ze op een doortastende manier
aan te pakken. 2007 confronteerde ons met drie belangrijke
uitdagingen: de toegenomen concurrentie op de markt, de
sterke opkomst van nieuwe technologieën en organisatorische
groeipijnen. Ik overloop elk van die uitdagingen een voor een en
geef toelichting bij de initiatieven die we hebben genomen om
onze onderneming op de toekomst voor te bereiden.
Een steeds competitievere markt
Vóór 2007 kende Option vier uitstekende jaren op rij. Door aan
de spits te staan van nieuwe technologische ontwikkelingen
profiteerden we in 2003 volop van de wereldwijde doorbraak
van mobiele netwerkoperatoren. Onze aangepaste producten
leverden een aanzienlijke bijdrage in hun groei. Sinds onze
oprichting hebben we in de sector niet minder dan vijftien
wereldprimeurs op de markt gebracht. Onze pioniersbenadering
bleek duidelijk een succes. Vandaag bevat onze klantenportefeuille meer dan 100 van de grootste mobiele netwerkorganisaties en fabrikanten van laptops en consumenten elektronica uit
de hele wereld.
In die snel evoluerende markt slaagden we erin om bij de
grootste mobiele netwerkoperatoren een sterke positie te
verwerven. Zo sterk, dat sommige klanten op zoek gingen naar
een tweede leverancier om minder afhankelijk te zijn van één
enkele partij. Daardoor nam in het afgelopen jaar de concurrentie van vooral Aziatische lagekostproducenten aanzienlijk toe.
Aanzienlijke impact op onze organisatie
Ook de markt voor draadloze datacommunicatie onderging op
korte tijd enorme veranderingen. De opmerkelijkste trends
waren de sterke opkomst van nieuwe technologieën, de
verschuiving naar de consumentenmarkt en de opkomst van
USB-producten.

Maar in het voorbije anderhalf jaar deed er zich op het vlak van
technologische ontwikkeling een ware explosie voor. Nieuwe en
betere technologieën voor draadloze data-uitwisseling volgden
elkaar op in een nooit eerder gezien tempo.
Een andere belangrijke uitdaging was de plotselinge opkomst
van USB-producten voor draadloze verbindingen. In nauwelijks
vijftien maanden hebben USB-producten zowat de helft van de
volledige markt ingepalmd. Dat ging vooral ten koste van
datakaarten, producten waaraan Option algemeen erkend wordt
als de marktleider.

Aan onze Aandeelhouders

Aan onze Aandeelhouders

Bovendien bleken USB-producten bijzonder populair op de
consumentenmarkt en braken zo een volledig nieuw marktsegment open. Tot voor kort richtten apparaten voor draadloze
verbindingen zich vooral op de zakelijke markt, waar we een
toonaangevende positie bekleden.
Aanzienlijke impact op onze organisatie
Al die veranderingen hadden een ingrijpende weerslag op onze
organisatiestructuur. Die weerspiegelde niet langer de
heersende marktsituatie en dat liet zich voelen in tal van interne
diensten zoals klantenrelaties, logistiek en management.
We hadden al eerder beslist om onze logistieke keten te
versterken door SAP te implementeren. Dat het welslagen van
dat project cruciaal was voor onze toekomst, beseften we heel
goed. Maar de integratie bleek moeilijk, waardoor de implementatie enkele vertragingen opliep.
Enkele verstoringen in de logistieke keten maakten de zaak nog
ingewikkelder. Zo konden sommige van onze leveranciers de
snel evoluerende markt nauwelijks bijbenen. Daardoor werden
bepaalde componenten laattijdig geleverd en dat veroorzaakte
een domino-effect op onze eigen deadlines.
Uitdagingen aangepakt
We hebben de uitdagingen van 2007 goed bekeken en ze
effectief aangepakt met een reeks van doortastende beslissingen. Daarbij hebben we onze inspanningen vooral gericht op
drie assen: klantenbenadering, productontwikkeling en
organisatieverbetering.
Duidelijke en scherpe focus op producten en klanten
Sterke klantenrelaties geven de doorslag in een steeds harder
wordende markt. Daarom kozen we voor een nog meer
doelgerichte klantenbenadering. We leggen nu nog meer nadruk
op partnerschappen op lange termijn, waarbij we onze klanten
de topkwaliteit bieden die ze verwachten en onze dienstverlening voortdurend verbeteren.

In de sterk technologiegedreven sector van draadloze datacommunicatie waren onze klanten altijd al geneigd om zo snel
mogelijk over te schakelen op de meest recente technologieën.
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Bovendien zullen we onze inspanningen rond kostenbeheersing
nog verder opdrijven. Zo zullen we de beste kwaliteitsmodules
aan nog lagere prijzen proberen in te kopen. Onze aanwezigheid
in China zal ons ongetwijfeld helpen onze klanten scherpere
prijzen aan te bieden.
Focus op veelbelovende producten
We hebben ook beslist om ons te concentreren op de meest
interessante en commercieel aantrekkelijke producten en
technologieën. Dat zal onze positie als marktleider in die
domeinen versterken.
Verder hebben we ons ook voorbereid op de meest veelbelovende
technologieën van de toekomst. Ons jarenlang strategisch
partnership met Qualcomm werd verder versterkt. We
hebben,met succes, een strategische samenwerking op touw
gezet met Intel Corporation. Dat zal ons in staat stellen om
nieuwe baanbrekende technologieën te ontwikkelen voor het
maken van Mobile Internet Devices (MID’s), dé producten van de
toekomst. Ze bundelen alle toepassingen voor draadloze
uitwisseling van informatie in één enkel apparaat, waarmee
gebruikers kunnen telefoneren, video bekijken, een video
telefoongesprek voeren, en nog veel meer.

Onze organisatie stroomlijnen
op de nieuwe markt-omgeving
In het afgelopen jaar hebben we onze organisatiestructuur
grondig herbekeken. We hebben een actieplan opgesteld om
onze organisatie op een nieuwe leest te schoeien en zo onze
toonaangevende positie in de sector te verstevigen.
We trokken ook een schat aan businesservaring aan om onze
organisatie in een voortdurend veranderende markt te versterken.
Zo hebben we, onder andere, nieuwe Vice Presidents benoemd in
de werkterreinen die ons voor de grootste uitdagingen stellen:
wereldwijde verkoop en distributie, wereldwijde operaties en
strategische allianties. Bovendien haalden we een doorwinterde
Chief Financial Officer in huis.
Kortom, 2007 bracht een brede waaier van complexe uitdagingen
met zich mee. We hebben die aangegrepen om een strategie uit
te werken die onze onderneming sterker zal wapenen voor de
toekomst. We zijn er in het verleden altijd in geslaagd om ons met
succes aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat we dat ook in de toekomst
zullen doen.

Jan Callewaert
Voorzitter van de Raad van Bestuur
20 maart 2008
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In de statuten is bepaald dat de Raad van Bestuur ten minste drie en
ten hoogste negen leden telt, die voor een termijn van hoogstens zes
jaar door de algemene aandeelhoudersvergadering worden
benoemd. Er moeten ten minste drie onafhankelijke bestuurders in
de Raad van Bestuur zetelen.
De Raad van Bestuur is thans samengesteld uit zes leden, met
name: Jan Callewaert, Arnoud De Meyer (Onafhankelijk Bestuurder),
Philip Vermeulen (Onafhankelijk Bestuurder), Lawrence Levy, Jan
Loeber (Onafhankelijk Bestuurder) en David A. Hytha.
Het mandaat van alle andere bestuurders zal beëindigen onmiddellijk
na de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening van het
boekjaar 2008.
Jan Callewaert (51) Stichter en Voorzitter. De heer Jan Callewaert
is via Pepper NV de belangrijkste aandeelhouder van Option. Hij1 is CEO
van het bedrijf, en werd op 31 maart 2003 door de Raad van Bestuur
tot voorzitter verkozen. Het gevolg daarvan is dat de heer Callewaert de
functies van voorzitter en CEO (via zijn managementvennootschap
Mondo NV) combineert, wat een afwijking is van de principes die de
Belgische Corporate Governance Code hanteert. De Raad van Bestuur
is van oordeel dat die combinatie in het beste belang van de Vennootschap is omdat de visie van de heer Jan Callewaert op de sector van
de draadloze communicatie in combinatie met zijn gedrevenheid en
enthousiasme om die visie als Chief Executive Officer in praktijk te
brengen, een essentiële factor is in het succes van het bedrijf. Bovendien, gegeven de omvang van de Groep en haar sterke groei, zou een
scheiding van bovenvermelde bevoegdheden de complexiteit binnen de
Groep doen toenemen. De Raad van Bestuur is van oordeel dat dergelijke bijkomende complexiteit het reactievermogen van de Groep op
steeds wijzigende interne en externe uitdagingen niet ten goede zou
komen. Alvorens Option op te richten deed de heer Callewaert ICTervaring op bij Bull, als productmanager voor het Dealer Channel.
Daarna was hij Product Marketing Manager bij Ericsson voor kantoorautomatiseringsproducten. Daar hield hij zich bezig met de integratie
van hardware en software die modems, datanetwerken, glasvezel en
videotekst combineren. De heer Callewaert is handelsingenieur en
behaalde een baccalaureaat filosofie aan de universiteit van Leuven.
Arnoud De Meyer (54) De heer Arnoud De Meyer is professor Management Studies aan de Cambridge University (UK) en directeur van
de Judge Business School. Hij heeft ook een lesopdracht aan het Jesus
College. Tot augustus 2006 was hij een Akzo Nobel Fellow in Strategic
Management en professor Technology Management aan het INSEAD,
waar hij ook verscheidene managementsfuncties uitgeoefend heeft,
met inbegrip van Founding Dean van de Aziatische campus van INSEAD in Singapore. Professor De Meyer heeft vooral belangstelling voor
productie- en technologiestrategie, de invoering van nieuwe productietechnieken en het management van O&O-activiteiten – domeinen waar
hij ook heel wat over gepubliceerd heeft. Tijdens zijn academische
loopbaan trad professor De Meyer op als consultant voor een aantal
middelgrote en grote bedrijven in Europa en Azië.

Philip Vermeulen (51) De heer Philip Vermeulen bekleedde diverse
functies bij Chase Manhattan Bank NV (België), Sidel Computers
Centers NV en IPPA Bank NV (België). Hij was ook Executive Senior
Investment Manager for Venture Capital bij de GIMV en later bij FLV
C.V.A. Hij is adviserend bestuurder van diverse ondernemingen die
actief zijn in de ICT-sector (informatie, communicatie en technologie).

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Lawrence Levy (69) De heer Lawrence Levy is Senior Counsel bij
Brown Rudnick Berlack Israels LLP, en blijft in de toekomst die functie
bekleden. Gedurende meer dan 30 jaar daarvoor was de heer Levy
vennoot bij Brown Rudnick, gespecialiseerd in bedrijfs- en effectenrecht. Sinds 1998 heeft de heer Levy zijn tijd verdeeld tussen de kantoren van Brown Rudnick in Boston en Londen, waar hij grensoverschrijdende kwesties en transacties voor de klanten van het kantoor behandelde. De heer Levy is ook bestuurder van Hologic, Inc., gevestigd in
Bedford, Massachusetts, en van Scivanta Medical Corporation.
De heer Levy behaalde een B.A. aan de Yale University en een LLB
aan de Harvard Law School.
Jan Loeber (64) De heer Jan Loeber is voorzitter van de Raad van
Bestuur bij Interxion, BV in Nederland en voorzitter van Newfound
Comm. Voordien bekleedde de heer Loeber leidinggevende posities in
een aantal bedrijven als stichtend Managing Director van GTS Carrier
Services in Brussel, Managing Director van Bankers Trust’s Global Telecom Merchant Banking Group, stichtend Managing Director van Unitel
(gefuseerd met Mercury one-2-one en overgenomen door T-Mobile) in
Londen en Group President van Nokia Americas. Hij bekleedde ook andere hoge kaderposities bij ITT Europe in Brussel en bij AT&T (Bell Laboratories) in New Jersey. De heer Loeber behaalde zijn B.S. Fysica
aan de Michigan Technological University en zijn M.S. in Business Administration aan de George Washington University.
David A. Hytha (53) De heer David Hytha is een ervaren manager
en ondernemer in de sector van de mobiele telecommunicatie en
was recentelijk Executive Vice President, Terminals voor T-Mobile in
Europa, verantwoordelijk voor de selectie, marketing en ontwikkeling
van alle T-Mobile handsets in Europa. Tijdens zijn loopbaan nam hij
verscheidene leidinggevende taken op zich in de sector van de mobiele telecommunicatie op het gebied van handsets, infrastructuur,
diensten en systemen-op-chip oplossingen en dit in vooraanstaande
ondernemingen binnen de sector evenals in succesvolle nieuwe risicovolle ondernemingen waaronder: Silicon Wave (nu RFMD), LGC
Wireless, Motorola, McCaw Cellular (nu Cingular Wireless), AT&T
Network Systems (nu Lucent) en AT&T Microelectronics (nu Agere),
inclusief het oprichten van de eerste overzeese afdeling van Bell Laboratories. De heer Hytha is eveneens een partner bij Sofinnova Partners, één van de Europese leidende bedrijven gespecialiseerd in risicokapitaal. De Heer Hytha behaalde een diploma Master in Business
Administration aan de Columbia University in New York en een diploma Business Administration aan het College of the Holy Cross.

(1) Mondo NV, een onderneming naar Belgisch recht, vertegenwoordigd door Jan Callewaert.
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1 JP Ziegler, Chief Financial Officer
2 Patrick Hofkens, General Counsel & Vice President Strategic Alliances
3 Bernard Schaballie, Vice President Engineering
4 Filip Buerms, Vice President Global Sales & Distribution
5 David Whelan, Vice President Global Operations
6 Jan Callewaert, Founder and CEO
7 Jan Vercruysse, Vice President Technology
8 Andy Kinsella, Vice President Manufacturing
(Douglas Ros, Vice President Business Development was niet aanwezig tijdens de fotoshoot)
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Jan Callewaert (51)1, Stichter en Chief Executive Officer (CEO).
Voordat hij in 1986 Option oprichtte, deed Jan Callewaert IT-ervaring
op bij BULL en telecom-ervaring bij Ericsson. Daar hield hij zich bezig
met systemen voor kantoorautomatisering die modems, datanetwerken, glasvezel en videotekst integreren. Jan Callewaert is handelsingenieur in de beleidsinformatica en behaalde een baccalaureaat
filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Jan Callewaert houdt
geregeld voordrachten over mobile computing op industrieconferenties en is een autoriteit op het gebied van mobiele datacommunicatie.
Douglas Ros (55), Vice President Business Development. Douglas
Ros behaalde in het Verenigd Koninkrijk een Higher Diploma in Electrical & Mechanical Engineering, gesponsord door de Racal Decca
Group. Hij trad in februari 2000 in dienst bij Option. Daarvoor was
hij Director Sales and Marketing bij World Telecom Labs. Nog eerder
was hij Managing Director bij Micro-Integration Europe en General
Manager bij Thorn EMI, waar hij gedurende ruim 14 jaar diverse posten bekleedde, waaronder technische functies, functies in verkoop en
ontwikkeling, en directiefuncties. Hij maakt deel uit van het Executive
Management Team.
Bernard Schaballie (48), Vice President Engineering. Bernard
Schaballie studeerde in 1982 af als burgerlijk ingenieur elektronica
aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij begon zijn carrière aan diezelfde universiteit als onderzoeksassistent, gespecialiseerd in digitale
signaalbewerking en siliciumcompilers. Gedurende 15 jaar werkte hij
bij Telindus, waar hij actief was als ontwikkelingsingenieur en teamleider, en als directeur R&D aan het hoofd stond van een team van
60 onderzoekers. Voor hij in mei 2001 in dienst trad bij Option was
hij bij Telindus verantwoordelijk voor de Business Development van
de eigen producten. In die functie ging hij samenwerkingsverbanden
aan met toonaangevende marktpartijen. Hij maakt deel uit van het
Executive Management Team.
Patrick Hofkens (38), General Counsel & Vice President Strategic
Alliances. Patrick Hofkens studeerde rechten aan de Katholieke
Universiteit Leuven en volgde een aanvullende opleiding vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteiten Brussel en Leuven.
Voordien was hij Senior Legal Counsel voor de Borealis Group,
een petrochemisch bedrijf met belangen in Europa, Brazilië en de
Verenigde Staten. Hij was ook advocaat bij Loyens & Loeff, een
internationaal advocatenkantoor uit Benelux. Hij keerde terug naar
Option nadat hij eerder al van april 1998 tot december 2002 General
Counsel voor het bedrijf was. Hij maakt deel uit van het Executive
Management Team.
Filip Buerms (44)2, Vice President Global Sales & Distribution. Filip
Buerms is burgerlijk ingenieur elektronica. Hij brengt enorm veel marketing- en saleservaring naar Option. De afgelopen 15 jaar werkte hij
in een internationale omgeving, bij beursgenoteerde Amerikaans en
Britse ondernemingen. Hij is ervaren in het opzetten van sterke verkooporganisaties, de implementatie van groeistrategieën en hij heeft

1
2

heel wat expertise met verkoop- en distributiekanalen. Voorafgaand
aan zijn meest recente functie bij BSI, was Filip Europees Directeur
voor de Distributie bij Intel waar hij verantwoordelijk was voor een
business van 1 miljard euro. Tot aan de overname van Xircom door
Intel in 2001, was Filip Vice President Sales & Marketing met P&Lverantwoordelijkheid voor Xircom’s activiteiten in de EMEA-zone. Hij
maakt deel uit van het Executive Management Team.

Management

Management

David Whelan (44), Vice President Global Operations. De carrière
van David Whelan in de sector van telecommunicatie en media bestrijkt al meer dan 20 jaar. Hij deed veel ervaring op in het oprichten
en besturen van start-ups in Europa, de Verenigde Staten en het
Midden-Oosten. Whelan had directiefuncties bij Sonera Zed in het
Verenigd Koninkrijk en bij Aerial Communications. Hij maakt deel uit
van het Executive Management Team.
JP Ziegler (43), Chief Financial Officer (CFO). JP Ziegler vervoegde
Option als CFO in januari 2008 en is een doorwinterde leidinggevende, met 20 jaar ervaring in de industrie, investment banking en
investor relations. Van 2000 tot 2005 was Ziegler Managing Director
in de Londense Investment Banking Group van ING die focuste op
telecom, media en technologie. In 2005 richtte hij BGC Capital op,
een Londens bedrijf gespecialiseerd in financieel advies. Vooraleer
hij de stap zette naar bedrijfsfinanciën bracht hij 9 jaar door in de
telecomsector. Van 1991 tot 1997 bekleedde hij seniorposities in
bedrijfsontwikkeling en internationale strategische planning bij MFS
Communications en bij MCI/WorldCom International. Van 1998 tot
1999 was Ziegler mede-oprichter van Winstar International. Hij maakt
deel uit van het Executive Management Team.
Jan Vercruysse (50), Vice President Technology. Jan Vercruysse
studeerde af als burgerlijk ingenieur aan de Katholieke Universiteit
Leuven en behaalde er eveneens een diploma Telecommunications
Engineering. Hij was zes jaar actief als Project en R&D Manager en
bouwde het departement Engineering uit tot een echt kenniscentrum.
Jan Vercruysse werkte bij Sparnex als HDSL Development Engineer
en Team Manager. Bij Telindus verdiende hij zijn sporen in het ontwerp van PCB’s en ASIC’s voor dataproducten. Jan Vercruysse startte
in januari 1997 bij Option.
Andy Kinsella (42), Vice President Manufacturing. Andy Kinsella
behaalde een diploma in Electronic Engineering aan het Cork Institute
of Technology, Ierland. Hij is ook houder van een Diploma in Business
Administration van het Irish Management Institute en het Henley
Management College London. De voorbije tien jaar werkte hij als
RF Design Engineer en Project Manager bij Maxon en M/A-COM. In
december 1997 trad hij in dienst bij Option en werd hij belast met
de productievestiging en logistieke afdeling in Ierland. In de loop van
2004 werd Andy Kinsella Vice President van de Groep.

Mondo NV, een onderneming naar Belgisch recht, vertegenwoordigd door Jan Callewaert.
Encore Plus BVBA, een onderneming naar Belgisch recht, vertegenwoordigd door Filip Buerms.
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Onze Klanten helpen om hun volledig
Potentieel te benutten begint met het
benutten van het volledige Potentieel
van onze Mensen
16

Option’s meest waardevolle bezit zijn
haar mensen. Ons marktleiderschap is
het resultaat van de verwezenlijkingen
van onze mensen. Ze blijven ernaar streven om van onze onderneming de wereldleider en voorkeurpartner te maken
die onze klanten helpt om te slagen in de
wereldwijd snel evoluerende markt van
draadloze communicatie. Onze klanten
helpen om hun volledig potentieel te benutten begint met het benutten van het
volledige potentieel van onze mensen.
Daar geven we bij Option voorrang aan.
Option hecht bovendien veel belang aan de familie, en daarom
engageert het bedrijf zich om de werknemers te helpen de
balans tussen enerzijds het persoonlijk en familieleven en
anderzijds het professionele leven in evenwicht te houden.
We engageren ons voor een werkomgeving die getalenteerde
werknemers aantrekt, behoudt en zich verder laat ontwikkelen.
Personeelsbestand
Op 31 december 2007 telde de Option Groep 615 voltijdse
werknemers, bijgestaan door 52 contractors, dit in vergelijking
met 497 voltijdse werknemers en 19 contractors vorig jaar. De
opsplitsing naar geslacht is 63% mannen en 37% vrouwen. De
gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke werknemers bedraagt 31
jaar en bij de mannelijke werknemers is dat 34 jaar. De gemiddelde leeftijd van alle werknemers is 33 jaar en 88% van de
werknemers is tussen 20 en 44 jaar. De gemiddelde anciënniteit
bedraagt bijna 5 jaar.
Prestatiemanagement
Option heeft een gestructureerde aanpak om de prestaties
te meten, te evalueren en te verbeteren, en die wordt overal
toegepast. Het kreeg de naam PP&E (Performance, Planning &
Evaluation). PP&E moet ervoor zorgen dat de individuele prestaties in lijn zijn met de hoofddoelstellingen binnen de organisatie.
Minstens twee keer per jaar zijn er evaluaties gepland waarbij
de individuele prestaties, de belangrijkste resultaatgebieden, de
mogelijkheden en capaciteiten, de opleidingsbehoeften, de carrièreplanning en de werknemerstevredenheid worden besproken.
Option streeft ernaar om van deze opportuniteiten voor evaluatie
een echt moment te maken voor ‘feedback’ en ‘open communicatie’ tussen werknemers en hun managers.
Training & Ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling via training en opleiding omvat bij
Option professionele ontwikkeling on-the-job, technische
opleidingen, certificatieprogramma’s en managementontwikkelingscursussen. Option-mensen of -teams kunnen trainingen
volgen die worden gegeven door zowel leveranciers, partners

als andere opleidingsinstituten, en dat op verschillende Europese locaties. De trainingsbehoeften zijn opgenomen als een
onderdeel van het PP&E-proces.
Option heeft haar eigen trainingscentrum ontwikkeld, het Option
Competence Centre (OCC), dat trainingsprogramma’s over zowel
technische zaken als de producten aanbiedt. In 2007 verzorgde
dit OCC maar liefst 65.296 opleidingsuren voor Optionmedewerkers. Een duidelijk voorbeeld van het belang dat Option
hecht aan continu bijleren.

Onze Mensen

Onze Mensen

Interne Communicatie
Als een essentieel onderdeel van het managen van mensen en
teams kreeg de interne communicatie de nodig aandacht het
voorbije jaar.
Een aantal voorbeelden van interne communicatie:
- in 2007 ontvingen onze mensen geregeld updates via e-mail,
ontbijtvergaderingen, webcasts en via de Option intranetsite
- nieuwe werknemers stappen mee in een introductietraject
waarbij ze de steun krijgen van een ‘mentor’ en er regelmatig
opvolgingsvergaderingen met de afdeling HR worden gepland
- op het Option hoofdkwartier in Leuven werkt de Focus Groep,
een raad met daarin vertegenwoordigers van zowel de
werknemers als HR, het management en de communicatie- en
ondersteunende diensten, aan verschillende projecten die de
algemene werknemerstevredenheid verder moeten verbeteren
- E-enquêtes peilden naar specifieke tevredenheidniveaus,
bijvoorbeeld in verband met het bedrijfsrestaurant of de
reisafspraken die gelden binnen het bedrijf. Op basis van de
feedback werden de nodige aanpassingen doorgevoerd.
Gezondheid en veiligheid
Ons beleid is erop gericht om incidenten en ongevallen, in de
mate van het mogelijke en redelijk haalbare, uit te sluiten door
onze voorzieningen en onze efficiënte werkomgeving. Het bedrijf
is van oordeel dat alle werknemers en het management een
individuele verantwoordelijkheid dragen om ervoor te zorgen dat
alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. De werknemers zijn ertoe gebonden om zich samen met het management in te zetten om te voldoen aan de hoge gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften.
Er werden talrijke maatregelen getroffen, zoals
- 94 personen kozen ervoor om gratis te worden ingeënt tegen griep
- een medische ruimte werd voorzien en volledig ingericht
- een geluidsmeting gebeurde op 7 september om te voldoen
aan de zowel gezondheids- als veiligheidsvoorschriften als
aan de milieuwetgeving
- een brandaudit werd uitgevoerd in juni en daaruit kwamen
bijkomende ‘brandpunten’ naar voren die meteen werden
voorzien van een brandblusser
- er werden gezondheids- en veiligheidsopleidingen voorzien, zoals:
• opleiding brandweerhulp
• opleiding risicobeheersing, inclusief VDU en ergonomie
• 5 zwangere werknemers kregen een aangepaste opleiding
risicobeheersing
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In 2007 Verkochten we
onze Oplossingen voor
Draadloos Breedband
Internet aan meer dan
100 Belangrijke Netwerkoperatoren en Producenten van Laptops en
Consumentenelektronica
over de hele Wereld
18

10% van inbouwmodules

| Vodafone, T-Mobile, Orange,
Telenor, Virgin Mobile, AT&T,
E-Mobile, KPN, Telefonica,
Vimpelcom, Proximus, Mobistar,
Telenet, Mobile World,
Hugh Symons, Brightpoint, KTF,
Swisscom Mobile, etc.

| Sony, Sharp, Samsung, Acer, Fujitsu
Siemens Computers, Asus, Maxdata,
ECS, Vestel, VigSys, etc.

Geografische opsplitsing
van de sales

Commerciële HSPA-netwerken
per regio

6%
4%
3%

HSDPA

HSUPA

Midden-Oosten & Afrika

24

2

Amerika - Caraïben

22

1

Azië - Pacific

36

7

West-Europa

68

18

8%
10%
10%

Oost-Europa
Totaal

87%

35

6

185

34

Producten en Klanten

90% van onze sales komt
van datakaarten, USB-toestellen,
routers en softwareproducten

72%
Other
Americas
Asia-Pacific
Europe
2006

2007
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Een iF Product Design Award
Winnen Betekent dat we
Gebruikers Helpen om
de Belangrijke Nuances te
Herkennen in een Complexe
Productomgeving

i CON 401 USB Modem

De i CON 401, die is ontworpen om tegemoet te komen
aan de connectiviteitsbehoeften van zowel consumenten als zakenmensen, levert topprestaties in een aantrekkelijk design. De innovaties – waarvoor de patenten
in aanvraag zijn – in deze lichtgewicht (40 gram) iCON
401 zijn ondermeer de antenne die zit ingebouwd in de
roterende beschermkap die de USB-poort beschermt en
de microSD-gleuf.
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Producten en Klanten

Kort Productoverzicht
Productcategorie

Commerciële productnaam

Datakaarten
PC-kaarten
Express-kaarten

GlobeTrotter EXPRESS HSUPA

GlobeTrotter GT MAX HSUPA

GlobeTrotter 3G QUAD

USB-producten

i CON 225 (HSDPA)

i CON 401 (HSUPA)

Vaste-mobiele producten

GlobeSurfer II 7.2

Draadloze inbouwmodules
Voor laptops en consumentenelektronica
Voor Mobile Internet Devices gebaseerd op een
Intel-platform

GTM 378 (HSDPA)

GTM 380 (HSUPA)

GTM 501 (HSUPA for Mobile Internet Devices)

Software

GlobeTrotter Unlimited Connection
GlobeTrotter Mobility Manager
GlobeTrotter Connect

GlobeTrotter
UNLIMITED
CONNECTION

MOBILITY
MANAGER

GlobeTrotter

Een volledig overzicht van onze producten is beschikbaar op www.option.com

Downloadtijd mobiele Technologieën (louter indicatief)
Hoe snel zijn mobiele technologieën?
Foto 125kb

E-mail met 3MB bijlage

Video 9MB

GPRS

16 seconden

16 minuten

48 minuten

EDGE

8 seconden

4 minuten

12 minuten

3G/UMTS
HSDPA/HSUPA

3 seconden

1 minute

3 minuten

1,2 seconden

13 seconden (6,5 sec.)

40 seconden (20 sec.)
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Kwaliteitsvolle Innovaties voor Veeleisende Klanten

SIM
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T-Mobile

T-Mobile lanceert een van de kleinste USB-modems

Een van ‘s werelds kleinste USB-modems voor draadloze
internetverbinding, met een feilloos prestatievermogen en
tegen een kost die een zeer competitieve prijs mogelijk
maakt. Dat is samengevat wat T-Mobile International zijn
klanten wou aanbieden. Option maakte dat mogelijk en
versterkte daardoor zijn langdurig partnerschap met een van
de meest toonaangevende netwerkoperatoren ter wereld.
T-Mobile International is een van de wereldmarktleiders in
mobiele communicatie. Als een van de drie strategische business
units van Deutsche Telekom richt T-Mobile zich op de meest
dynamische markten in Europa en de Verenigde Staten. Bijna
120 miljoen mobiele klanten deden tegen eind 2007 een beroep
op een van de bedrijven van Deutsche Telekom groep.
Een klein USB product, van hoge kwaliteit, en aan een
competitieve prijs
T-Mobile was op zoek naar een nieuw USB-product om zijn
klanten draadloze internettoegang te verlenen. Met het oog op
maximale draagbaarheid en gebruiksgemak moest het apparaatje
zo klein mogelijk zijn. Verder was ook een hoge kwaliteit cruciaal
om de eindgebruikers op elk moment betrouwbare internettoegang te verzekeren. Bovendien moest het toestelletje beschikbaar
zijn tegen een een competitieve prijs. Alleen zo zou het
gemakkelijk inzetbaar zijn in een breed gamma van internetpakketten, zoals ‘prepaid’ internet.
Duurzaam partnerschap versterken
Option bood de beste oplossing. We ontwikkelden het apparaat
op basis van de marktbehoeften van T-Mobile en namen de
productie voor onze rekening. We ontwikkelden ook de gebruiksvriendelijke software om toegang te krijgen tot het internet.
Zo kreeg T-Mobile van Option zowel hardware, software als
accesoires.
Door tegemoet te komen aan de hoge eisen van T-Mobile,
versterkten we eens te meer onze duurzame relatie met een van
de toonaangevende netwerkoperatoren ter wereld.
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SIM
SIM

Vodafone

De snelste datakaarten voor draadloze verbindingen

Producten en Klanten

Kwaliteitsvolle Innovaties voor Veeleisende Klanten

Fujitsu Siemens Computers
Sony VAIO
Mobiliteit in laptops voor zakelijk gebruik

Vodafone Duitsland wou voor haar klanten de snelste
draadloze dataoverdracht die beschikbaar is. Als langetermijnpartner van Vodafone voor laptop-datakaarten
bracht Option de oplossing.
Vodafone Group Plc is wereldmarktleider in telecommunicatie,
met een zeer belangrijke aanwezigheid in Europa, het MiddenOosten, Afrika, Oost-Azië en de Verenigde Staten. Vodafone
Duitsland is de grootste dochteronderneming van de groep.
Eersterangs datakaarten voor notebooks
Vodafone wil de absolute nummer één worden in de sterk
groeiende Duitse markt van mobiele communicatie. Het wil zijn
klanten dan ook de beste prestaties bieden.
Option ontwierp en produceerde een datakaart voor laptops die
de Duitse klanten van Vodafone de hoogst beschikbare
snelheden voor downloaden en uploaden waarborgt.
Samen de markt verder ontwikkelen
Option doet voor Vodafone meer dan alleen datakaarten leveren.
We helpen de onderneming bij het ontwikkelen van de Duitse
markt voor datakaarten door ze technisch te ondersteunen,
interne opleidingen te voorzien, ze te helpen bij de promotie van
datakaarten en op heel wat andere vlakken.
Die combinatie leidde tot een hechte relatie met ’s werelds
belangrijkste bedrijf op het vlak van mobiele communicatie.

In 2007 lanceerden Fujitsu Siemens Computers en Sony
VAIO een nieuw assortiment laptops voor de zakelijke
gebruiker. De ESPRIMO Mobile en de series VAIO TZ en SZ
hebben alvast één ding gemeen: voor hun draadloze
internettoegang steunen ze op technologie van Option.
Fujitsu Siemens Computers is een toonaangevende leverancier
van IT-infrastructuur. Het is aanwezig in de belangrijkste markten
van Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Sony is een wereldwijde leverancier van IT-producten en -diensten, met activiteiten
tot in alle uithoeken van de wereld.
Snelle en eenvoudige integratie
Beide ondernemingen lanceerden een nieuwe reeks laptops die geen
externe hardware nodig hebben voor draadloze internettoegang. Ze
hadden verschillende redenen om met Option in zee te gaan.Onze
modules zijn ontworpen voor een snelle en eenvoudige integratie in
een laptopplatform. Uit onderzoek bleek ook dat ze het best scoren
in functionaliteit en connectiviteit en tegelijk een van de laagste
storingspercentages laten optekenen.
Telecomkennis vergemakkelijkt testen en certificeren
In de loop der jaren ging Option partnerships aan met de grootste
mobiele operatoren ter wereld en ontwikkelde het een enorme
vakkennis in het aansluiten van producten op diverse mobiele
netwerken. Dat vergemakkelijkte het testen en certificeren van
laptops voor beide bedrijven.
Ook Options diepgaande expertise in radiofrequentie (RF) bleek
een belangrijke troef. Onze apparatuur stelt OEM’s op een unieke
manier in staat RF-technologie te integreren en zo een doeltreffend antennesysteem in hun laptops in te bouwen.
Een andere troef was onze wereldwijde aanwezigheid: die maakt
een snelle, plaatselijke ondersteuning mogelijk.
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Virgin Mobile Australia

Partnerprogramma

Virgin Mobile Australia biedt de lokale consumentenmarkt
een pakket voor thuistelefonie, met inbegrip van gratis
breedband internettoegang. Option ondersteunde de
go-to-market-strategie van het bedrijf. We leverden een
breedbandmodem voor draadloze internetverbinding.

In 2007 maakte Option werk van de uitbreiding van zijn
aanwezigheid in het distributielandschap. Een van de
manieren om dat te verwezenlijken was via partnerschappen met plaatselijke verdelers (distributeurs, Value Added
Resellers of kortweg VAR’s en retailketens). We startten
nieuwe samenwerkingsverbanden met verkoopkanalen in
landen waar we voorheen niet aanwezig waren. Tegelijk
lanceerden we ons Partnerprogramma om de bestaande
allianties te versterken. Die aanpak werpt nu al vruchten af.

Gratis draadloze breedbandverbinding voor
lokale consumentenmarkt

Virgin Mobile Australia is een 100 %-dochteronderneming van
Optus, een van de marktleiders in geïntegreerde telecommunicatie in Australië. In 2001 fusioneerde Optus met SingTel, de
toonaangevende telecomgroep in Azië.
Van product tot een dienst voor hergebruik
Virgin Mobile Australia lanceerde een baanbrekende service: een
aantrekkelijk pakket thuistelefonie met gratis draadloos
breedbandinternet.
Het bedrijf koos voor het totaalpakket van Option. We leverden een
gebruiksvriendelijk, autonoom apparaat voor draadloze breedbandtoegang met ingebouwde telefoniefuncties. We brachten het design
van ons product in lijn met het merk van Virgin Mobile. Tegelijk
installeerden we een ‘dienst voor hergebruik’. Producten die niet
langer in gebruik zijn maar wel nog zo goed als nieuw, kunnen nu
worden teruggestuurd naar Virgin Mobile dat het - na ‘hernieuwing’- opnieuw op de markt brengt.
Nu al klaarstomen voor toekomstige projecten
Met deze samenwerking hebben we ons gevestigd als waardevolle partner voor Virgin Mobile Australia. Onze aandacht gaat
daarbij specifiek naar verdere verbeteringen van de producteigenschappen. Op die manier willen we onze klanten nog meer
maatwerk en nog meer gebruiksgemak bieden, zodat hun leven
er een stuk eenvoudiger op wordt.

Stuwt verkoop van distributeurs, Value Added Resellers
(VAR ’s) en retailketens

Nieuwe partnerschappen in nieuwe landen
Het voorbije jaar sloot Option overal ter wereld nieuwe
partnerschappen af. We werken nu samen met distributeurs
in Israël, Zuid-Afrika, Taiwan en de belangrijkste Europese
markten. Als partners kiezen ze producten van Option die het
best tegemoetkomen aan de behoeften van de plaatselijke
markt. Die producten verkopen ze dan aan plaatselijke resellers,
VAR’s en retailketens.
Sterkere dienstverlening aan verdelers
Daarenboven lanceerden we het Partnerprogramma. Die
campagne richt zich op het versterken van onze dienstverlening
aan onze belangrijkste partners. Zo streven we bijvoorbeeld
naar een verbetering van de dienst-na-verkoop, de technische
dienst en de marketingsteun aan onze partners in het verkoopkanaal. Zo kunnen zij op hun beurt plaatselijke klanten de best
mogelijke ondersteuning bieden.
We proberen onze voorraden ook beter af te stemmen op de
verkoopverwachtingen van het kanaal. Dat stelt onze verdelers
in staat om onze producten just-in-time te leveren. Vooral VAR’s
stellen die service op prijs omdat zij daardoor hun klanten een
totaalpakket op maat kunnen bieden.

AUTHORIZED
DEALER

2007· 2008
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AT&T

Van laptop naar mobiel kantoor in een handomdraai

AT&T biedt zijn zakenklanten die onderweg zijn mobiele
toegang tot belangrijke en kritieke informatie. Option
maakte dat mogelijk. Dankzij het Option GT Ultra gamma
(PC-kaarten en Express-kaarten) beschikken de klanten
van AT&T over de beste verbinding, met maximale
prestaties voor downloaden en uploaden.
AT&T Inc. is het grootste communicatiebedrijf ter wereld. Het
bedrijf heeft meer dan 70 miljoen draadloze klanten in de
Verenigde Staten.
Draadloos internet met maximale uploadsnelheid
AT&T wil zijn klanten toegang verzekeren tot kritieke informatie, zowel
binnen als buiten het kantoor. Daartoe heeft de onderneming nood
aan de hoogste snelheden voor uploaden en downloaden. Met zeer
veeleisende enterprise klanten moet AT &T topprestaties kunnen
garanderen zodat haar klanten in deze ‘24 x 7’ economie altijd en
overal toegang hebben tot internet, e-mail en zakelijke toepassingen.
AT&T koos voor het Option GT Ultra gamma van datakaarten om
op die manier de uitrol van HSUPA in haar 3G-netwerk ook
onmiddellijk te kunnen benutten. De combinatie van de Option
datakaarten met AT &T’s verbeteringen aan het mobiel netwerk
zorgen er voor dat gebruikers hun data twee keer zo snel als
vroeger over het 3G-netwerk van AT &T kunnen sturen.
Het vervolg op een veelbelovend partnerschap
Voor Option betekent dit succesvolle project opnieuw een
belangrijke stap vooruit omdat het uitgroeit tot een belangrijke
partner van het grootste communicatiebedrijf. We kijken uit naar
nieuwe gezamenlijke projecten in de volgende jaren.
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Sociale Verantwoordelijkheid

Option in de Samenleving

Option steunt sociaal-economische
projecten, zowel binnen als buiten de
onderneming. We maken daarbij een
zorgvuldige keuze, gebaseerd op de
ambities en op de technologische en
innovatieve aard van het project.
Ambitie ondersteunen
Option is hoofdsponsor van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven
(OHL), gelegen bij ons hoofdkantoor in Leuven. De ploeg speelt
momenteel in tweede klasse, maar is vastberaden om door te
stoten naar eerste. Option herkent zich in die ambitie en steunt
de ploeg financieel zodat ze haar doelstelling kan bereiken.

Eerstehulpverleners slagkracht geven
Een popconcert, sportevenement of familiehappening, de vrijwilligers van het Rode Kruis staan altijd paraat. Option geeft hun
engagement nog meer slagkracht. Het Belgische Rode Kruis
in Brussel gebruikt draadloze datakaarten van Option voor een
veilige en realtime communicatie tussen de eerstehulpposten
op grote evenementen en het crisiscoördinatiecentrum in het
hoofdkwartier in Brussel. Ze zetten het nieuwe systeem voor het
eerst in tijdens de 20 km van Brussel en bij de voetbalfinale van
de Beker van België. In de toekomst zal het ook gebruikt worden voor grootschalige popconcerten, zoals die in het Koning
Boudewijnstadion.
www.rodekruis.be

www.ohl.be
Technologische belangstelling aanzwengelen
Technologische uitmuntendheid is het levensmotto van Option.
Dat is meteen ook een van de belangrijkste redenen waarom
Option partner is van de Roger Van Overstraeten (RVO) Society,
die de belangstelling van jongeren voor wetenschap en technologie wil aanmoedigen. De vereniging geeft onder meer informatief en educatief materiaal uit over recente ontwikkelingen in
wetenschap en technologie. Met de organisatie van sociaaleducatieve projecten wil de RVO-Society ook de aandacht vestigen
op de sociale mogelijkheden van ICT.
www.rvosociety.be
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Sony Green Partner - ons Paradepaardje in Milieu-Engagement

Milieukwesties worden alsmaar belangrijk voor bedrijven die actief bezig zijn met
elektronische componenten en Option speelt daarin een toonaangevende rol. We hebben ons geëngageerd om het gebruik van alle potentieel gevaarlijke stoffen in onze
producten geleidelijk af te bouwen. Niet alleen om onze eigen zorg voor het leefmilieu
kracht bij te zetten, maar ook die van onze klanten. Dat we Sony Green Partner zijn,
bewijst dat we het grondig aanpakken.
In de elektronische sector wordt een Sony Green Partnership
beschouwd als de gouden standaard voor milieuverantwoordelijkheid. Sony verwacht van al zijn partners een plan waarmee
ze op termijn volledig afzien van het gebruik van potentieel
gevaarlijke stoffen. Wie beantwoordt aan de vereisten voor
het Sony Green Partnership is meteen ook zeker van volledige
conformiteit met de strengste vereisten van de Joint Industry
Guideline (JIG – Gemeenschappelijke Industriële Richtlijn) en de
Europese RoHS- en WEEE-milieurichtlijnen.
Volledige overeenstemming
met de strengste milieustandaarden
Option werd aangesteld als Sony Green Partner in maart 2007.
Sony kende het certificaat toe op basis van ons Environmental

28

Improvement Program, dat gericht is op de volledige eliminatie
van gevaarlijke stoffen, zowel in onze producten als in onze
productieprocessen.
Sony onderzocht ook onze Chinese productievestiging en bevestigde dat ons milieubeheersysteem sterk genoeg is om onze
doelstellingen te bereiken.
Bovendien bezorgden we Sony alle nodige documentatie over
elke component die we gebruiken bij het vervaardigen van onze
producten:
- individuele testverslagen
gebaseerd op de Europese RoHS-richtlijn
- documentatie over de chemische samenstelling
- certificaten voor brandbestendigheid

Option heeft oog voor haar verantwoordelijkheid om zich ethisch te
gedragen bij het nastreven van haar bedrijfsdoelstellingen. Daarom
legt de Groep de volgende ethische verklaring af. Option NV, met
inbegrip van al haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven
en/of geconsolideerde holdings, neemt volgende praktijken in acht:
Investeringen
We zullen niet investeren in een van de volgende gebieden:
- marketing, ontwikkeling of productie van nucleaire, chemische of
biologische wapens
- marketing, ontwikkeling of productie van oorlogswapens of
andere bewapening
- marketing, ontwikkeling of productie van producten waarbij
dierenhuiden of dierenproeven betrokken zijn
- productie van strategische onderdelen van wapensystemen van
welke aard ook
- marketing, ontwikkeling of productie van pornografie, de
seksindustrie, harddrugs of tabak
Tewerkstelling
We zullen de onderstaande activiteiten niet beoefenen:
- gebruik van kinderen onder de wettelijke leeftijd voor tewerkstelling
- gebruik van verplichte arbeid of dwangarbeid
Discriminatie
We zullen onze werknemers niet discrimineren:
- om redenen van ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid,
religie, politieke overtuiging, leeftijd of nationaliteit
- om redenen van zwangerschap of zwangerschapsverlof
Inkoop
We zullen de nodige controles en procedures invoeren om te
verzekeren dat al onze leveranciers en onderaannemers:
- ethische normen hanteren die de bovenstaande zaken niet in het
gedrang brengen
- de nodige controles en procedures hebben ingevoerd die
verzekeren dat hun leveranciers of onderaannemers de bovenstaande zaken niet in het gedrang brengen
Corruptiepreventie
In onze distributie- en leveringsakkoorden zullen we clausules
opnemen die omkooppraktijken verbieden. Binnen ons personeelsbeleid werken we maatregelen uit die we kunnen en zullen nemen
om corruptie te voorkomen.
Als beursgenoteerde onderneming komt Option de bepalingen
inzake Corporate Governance na, aangezien zij lid is van de
ETHIBEL Sustainability index.
MILIEUBELEID VAN DE PRODUCTIE EN LOGISTIEKE EENHEID
De activiteiten van Option Wireless Ltd omvatten: “Creëren, produceren
en leveren van producten en oplossingen voor draadloze communicatie”.
De organisatie erkent haar ecologische verantwoordelijkheid ten
overstaan van haar personeel, aandeelhouders, klanten en het
algemene publiek en streeft ernaar de bedrijfsomgeving van haar

faciliteiten voortdurend te verbeteren. Daartoe verbindt de
organisatie zich ertoe te allen tijde te beschikken over een
gedocumenteerd milieubeheersysteem (Environmental Management System) dat voldoet aan de norm: ISO 14001: 1996 en
rekening te houden met alle reglementaire en wettelijke vereisten
die relevant zijn voor haar sector, de lokale bedrijfsomgeving en de
vereisten van haar klanten.
De organisatie heeft de volgende doelstellingen:
- zowel intern als extern communicatie verspreiden over haar
strategieën
- ernaar streven haar ecologische prestaties voortdurend te
verbeteren
- gebruikmaken van de input van werknemers, klanten, aandeelhouders, de regering, lokale overheden, betrokken derden en het
algemene publiek
- bewustzijn voor en opleiding in verband met milieuaspecten.
- creëren van een betere omgeving voor allen door het beperken,
recycleren en opnieuw gebruiken van afval, de optimale inzet van
middelen en door geen schadelijke stoffen in het milieu te lozen
- naleven van alle relevante toepasbare reglementen en wetten
- vervuiling voorkomen
- produceren en leveren van producten in een veilige omgeving
volgens de specifieke instructies en voorwaarden van de klant

Sociale Verantwoordelijkheid

Verklaring inzake Bedrijfsethiek

Het bovenstaande beleid wordt gesteund door de directie van
Option Wireless Ltd, die de noodzakelijke middelen zal inzetten om
ervoor te zorgen dat de doelstellingen en beoogde doelen kunnen
worden verwezenlijkt. We creëren de passende programma’s om
onze doelstellingen te verwezenlijken en zullen die onderzoeken op
de Annual Management Review en de Quarterly Objective Review
Meetings.
Vigeo-resultaten
Vigeo, de organisatie die de maatschappelijke verantwoordelijkheid
van bedrijven beoordeelt, heeft het profiel van Option op het vlak
van bedrijfsverantwoordelijkheid opgesteld. Vigeo kwam tot het
besluit dat Option, ondanks zijn beperkte omvang in vergelijking
met andere bedrijven in de sector, een sterk besef heeft van zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf.
KWALITEITSCERTIFICAAT
Het certificaat van registratie van kwaliteitssysteem aan I.S. EN ISO
9001:2000 werd op 8 februari 2006 aan Option Wireless Ltd
afgeleverd door de National Standards Authority van Ierland.
Het certificaat van registratie van het milieusysteem volgens I.S. EN
ISO 14001:2004 werd op 23 juni 2006 door de National Standards
Authority van Ierland aan Option Wireless Ltd afgeleverd.
Het certificaat van registratie van het kwaliteitssysteem volgens
I.S. ISO 9001/2000 werd op 19 augustus 2006 door de
National Standards Authority van Ierland aan Option Wireless
Ltd afgeleverd.
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Dames en Heren,
Beste Aandeelhouders,
We hebben het genoegen U ons verslag te presenteren betreffende de statutaire enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Option NV (de “Vennootschap”) voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2007.
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële staten van
de moederonderneming Option NV en al haar dochterondernemingen op het einde van de rapporteringperiode. Transacties
tussen de groepsleden werden geëlimineerd in de consolidatie
(Option Wireless Ltd. (Cork, Ierland), Option Germany GmbH
(Adelsried, Duitsland), Option Wireless, Sweden AB (Stockholm,
Zweden), Option Wireless Japan KK (Tokyo, Japan), Option
Wireless Germany GmbH (Kamp-Lintfort, Duitsland), Option
Wireless Hong Kong Limited (China), Option Wireless Hong Kong
Vaste Vertegenwoordiging (China) en Option Wireless Hong
Kong Limited Taiwan Branch (Taipei, Taiwan)) (samen “Option”
of de “Groep”).
OVERZICHT VAN DE RESULTATEN EN DE RESULTATENVERDELING VAN DE VENNOOTSCHAP
Geconsolideerde resultaten
Voor een gedetailleerd overzicht betreffende de geconsolideerde
resultatenrekening en de balans, inclusief de toelichtingen
conform IFRS (International Financial Reporting Standards)
verwijzen we naar het Financieel verslag opgenomen in deze
brochure.
De meest markante gebeurtenissen kunnen als volgt worden
samengevat:
• de volledige jaaropbrengsten bedroegen EUR 301,5 miljoen,
een toename van 7,7% vergeleken met EUR 279,9 miljoen
opbrengsten tijdens het volledige boekjaar 2006
• e bruto-winst van het boekjaar bedroeg EUR 89,2 miljoen, een
vermindering met 14,7% in vergelijking met EUR 104,6 miljoen
in 2006. De bruto-marge voor het volledige jaar 2007 bedroeg
29,6%, vergeleken met een bruto-marge van 37,4% in 2006
• de EBIT daalde tot EUR 2,5 miljoen of 0,8% op de totale opbrengsten in 2007, vergeleken met EUR 42,1 miljoen in 2006
• de netto-winst daalde tot EUR 6,4 miljoen of EUR 0,16 per
aandeel. Dit in vergelijking met een netto-winst van EUR 35,3
miljoen of EUR 0,86 per aandeel in 2006. Het resultaat van
2007 was positief beïnvloed door het opzetten van belastingvorderingen van EUR 3,8 miljoen voornamelijk tengevolge van
boekhoudkundige correcties
• de cash flow voor het boekjaar 2007 was positief en bedroeg
EUR 266 duizend
• Option is in 2007 overgegaan tot een herziening van al haar
rekeningen en heeft de nodige correcties en provisies geboekt
• Option heeft een sterke stijging gekend van de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling, van EUR 18,3 miljoen in 2006
naar EUR 31,2 miljoen in 2007

Enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap
De bedrijfsopbrengsten voor het volledige jaar bedroegen EUR
56,3 miljoen (samengesteld uit een omzet van EUR 18 miljoen, geactiveerde ontwikkelingskosten van EUR 15 miljoen
en overige intra-groepsopbrengsten van EUR 23,2 miljoen),
d.w.z. een stijging op jaarbasis van 3,6% in vergelijking met de
bedrijfsopbrengsten van EUR 54,2 miljoen in 2006 (voornamelijk
samengesteld uit een omzet van EUR 6,5 miljoen, geactiveerde
ontwikkelingskosten van EUR 6,8 miljoen en overige intra-groepsopbrengsten van EUR 40,9 miljoen).
De operationele kosten stegen van EUR 36,4 miljoen naar EUR
69,3 miljoen resulterend in een operationeel resultaat of EBIT van
EUR –13,0 miljoen in vergelijking met een EBIT van EUR 17,9
miljoen in 2006 wat een daling van EUR 30,9 miljoen betekent.
Het resultaat vóór belastingen daalde van EUR 28,2 miljoen naar
EUR –12,8 miljoen en het nettoresultaat daalde van EUR 22,8
miljoen naar EUR -12,8 miljoen, een daling met EUR 35,6 miljoen.
De immateriële vaste activa stegen van EUR 9,9 miljoen naar
EUR 18,8 miljoen voornamelijk wegens de activering van
ontwikkelingskosten.
De materiële vaste activa stegen van EUR 11,6 miljoen naar
EUR 15,8 miljoen voornamelijk wegens de aankoop van test- en
meetapparatuur.
De voorraden stegen van EUR 2,4 miljoen naar EUR 2,6 miljoen.
Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan een stijgende
voorraad gerede producten.
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Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige en Geconsolideerde Jaarrekening van Option nv

De handelsvorderingen daalden van EUR 44,1 miljoen naar EUR
19,8 miljoen, voornamelijk ten gevolge van een vermindering van
de intra-groepsvorderingen op Option Wireless Ltd. (Cork , Ierland).
De liquide middelen daalden tijdens het boekjaar van EUR 28,8
miljoen naar EUR 15,6 miljoen op het einde van 2007.
De schulden op ten hoogste één jaar daalden van EUR 22,5
miljoen naar EUR 10,7 miljoen. Deze daling volgt voornamelijk
uit een vermindering met EUR 2,9 miljoen van de handelsschulden en een vermindering met EUR 8,1 miljoen van de schulden
met betrekking tot groepsondernemingen.
Op een balanstotaal van EUR 75,6 miljoen bedroeg het totaal
eigen vermogen EUR 64 miljoen. Ultimo 2007 kwam de solvabiliteitsratio van de vennootschap bijgevolg uit op 84,7%.
Op 31 december 2007 stelde de Vennootschap 233 voltijdse
equivalenten te werk in vergelijking met 190 voltijdse equivalenten op het einde van 2006.
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Bestemming van het resultaat
De enkelvoudige statutaire jaarrekening van de Vennootschap
(volgens Belgische boekhoudregels) toont voor het boekjaar 2007
een nettoverlies van EUR –12,8 miljoen, ten opzichte van een
nettowinst van EUR 22,8 miljoen gerealiseerd in 2006.
De Raad van Bestuur stelt voor om het nettoverlies van
EUR -12,8 miljoen in aftrek te nemen van de bestaande overgedragen winst van de Vennootschap.

Resultaatverwerking – verkort schema
(conform de Belgische boekhoudnormen

2007

2006

Overgedragen winst/(overgedragen
verlies) van het vorige boekjaar

25 177

2 345

Te bestemmen winst/(te verwerken
verlies) van het boekjaar

(12 767)

22 832

12 410

25 177

-

-

31 december, in 000 EUR

Te bestemmen winstsaldo/
(te verwerken verliessaldo)
Wettelijke reserve

ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN DE POSITIE VAN DE VENNOOTSCHAP EN DE GROEP
Marktoverzicht
In 2006 werd High Speed Downlink Packet Access (HSDPA)
geïntroduceerd en hebben veel netwerkoperatoren hun systemen
geüpgraded naar 3.6 Mbps HSDPA snelheden in de tweede helft
van dat jaar. De introductie van verdere technologische upgrades
hebben de markt in 2007 verder beheerst met de introductie van
“receive (Rx) Diversity” en de verbetering van de netwerksnelheden
tot 7,2 Mbps HSDPA. Bovendien zijn verschillende operatoren in
2007 begonnen met het ontplooien van HSUPA (High Speed Uplink
Packet Access), met upload-transmissiesnelheden tot 2 Mbps.
Het succes van de draadloze markt wordt verder geïllustreerd
zowel door de opkomst van diverse technologieën zoals WiMAX
en DVB-H als door de toenemende populariteit van verschillende
oplossingen voor convergentie tussen vaste en draadloze data
overdracht (zoals draadloze routers). Er wordt verwacht dat de
internet-penetratie en de internet-gebaseerde diensten de groei
van de draadloze markt verder zullen aanzwengelen.
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telecom-markt zoals Qualcomm, evenals de groei van de draadloze
datamarkt in het algemeen en de vraag naar mobiele internet-toegang uiteindelijk zullen resulteren in een doorbraak van deze markt.
Innovatie zal een belangrijke factor blijven uitmaken op de
telecom-markt, zoals duidelijk aangetoond op het Mobile World
Congress van Barcelona in februari 2008. In de onmiddellijke toekomst wordt de introductie door verschillende operatoren van een
verbeterde uplink-snelheid tot 5,76 Mbps verwacht; tevens wordt
verwacht dat een aanvangstestfase van HSPA+ (een verdere
evolutie van HSPA) zal plaatsvinden tegen jaareinde met het oog
op een commercialisering in 2009.
Option binnen deze marktomgeving
In deze marktomgeving heeft Option een inkomensgroei gerealiseerd van 7,7% tot EUR 301,5 miljoen, en een nettowinst van
EUR 6,4 miljoen. In 2007 heeft de Groep een recordaantal van
2,4 miljoen producten verkocht.
Tijdens 2007 heeft Option een veel grotere concurrentie op de
Europese markt gekend dan in 2006. Deze concurrentie heeft
Option ertoe gedwongen om aanzienlijke verbeteringen door te
voeren in haar kostenstructuur en productieproces. Tijdens het
jaar heeft Option het gedeelte van haar totale productie dat via
onderaannemers in China plaatsvindt, verhoogd van 10% in het
begin van het jaar tot 80% aan het einde van het jaar.
Tijdens het jaar zijn de vormfactoren voor draadloze data-apparatuur gewijzigd. Het belang van de datakaart vormfactor is gedaald,
terwijl de USB apparatuur heel sterk naar voren zijn getreden.
Routers en software vormen voorlopig nog steeds een nichemarkt.
De markt van ingebouwde modules is veelbelovend, maar groeit
trager dan verwacht.
Option heeft zich gehandhaafd als innovator op de markt met de
introductie van vijf nieuwe producten waaronder een gamma van
nieuwe USB-producten. Echter, technische problemen bij een
belangrijke componentenverkoper evenals de sterke concurrentie
vanuit Azië hebben ervoor gezorgd dat Option moeite heeft ondervonden om hetzelfde marktaandeel te behouden als voorheen
op de datakaartenmarkt.

De markt van de USB-modems, die als het ware onbestaande
was in 2006, heeft een steile groei gekend in 2007 en is even
belangrijk geworden als de gecombineerde PCMCIA en Express
kaarten-markten. Er wordt verwacht dat deze trend zich verder zal
doorzetten in de toekomst vermits draadloze data oplossingen niet
langer exclusief door professionele gebruikers worden aangekocht.

USB producten zijn hoofdzakelijk gericht naar de consumentenmarkt, waardoor veel aandacht dient besteed te worden
aan design en functionaliteit. Option won twee de belangrijke
design-prijzen, met name de iF Award en de Red Dot Award, voor
de i CON 401. De USB-producten hebben doorgaans een lagere
gemiddelde verkoopprijs dan datakaarten en vereisen de hogere
volumes van de consumentenmarkt om ontworpen, ontwikkeld en
ondersteund te worden.

De markt voor ingebouwde modules blijft groeien, hoewel nog
steeds trager dan verwacht. Een van de moeilijkheden waarvoor
nog steeds een oplossing dient gevonden te worden is het business
model voor ingebouwde modules voor draagbare pc’s. Niettemin
wordt verwacht dat de blijvende aandacht van hoofdrolspelers in de

Option is in 2007 een belangrijke speler geworden op de markt voor
ingebouwde modules, zowel voor draagbare computers als voor
mobiele internet-apparatuur. Tijdens het jaar heeft Option een aantal
nieuwe modules op de markt gebracht die haar nieuwe contracten met
laptop- en consumentenelektronicaproducenten hebben opgeleverd.

De langetermijn-opportuniteiten van Option op de markt van
ingebouwde modules werden een stap verder gebracht met het
aangaan van een partnership met Intel voor de ontwikkeling
van ’s werelds kleinste HSUPA module voor het nieuwe Menlow
platform van Intel. De eerste producten op basis van dit platform zullen gecommercialiseerd worden in 2008; zij zullen een
nieuwe categorie van producten vormen voor de zogenaamde
MID (“mobile internet devices”) die erop gericht zijn het echte
draadloze internet te brengen naar de gebruikers.
De grote meerderheid van de producten van Option worden nog
steeds verkocht via distributiekanalen van verschillende mobiele
operatoren. De marketing-kanalen van Option hebben zich in
2007 verder ontwikkeld in Europa, de Verenigde Staten, het
Midden-Oosten, Azië en Rusland. Option bedient nu wereldwijd
meer dan 101 operatoren. Onder deze ondernemingen bevinden
zich onder meer Vodafone Group of Companies, T-Mobile Group,
Orange Group, AT&T in de VS en eMobile in Japan. Vooruitkijkend zal de Vennootschap verder op zoek gaan naar verschillende opportuniteiten om haar markt geografisch uit te breiden.
Uitbreiding van de slagkracht op het gebied van onderzoek
en ontwikkeling
Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, zijn er aanzienlijke inspanningen geleverd om Option opnieuw te positioneren
aan de top van de technologische innovatie. Tijdens het jaar
heeft de Groep de kosten voor onderzoek en ontwikkeling aanzienlijk verhoogd van EUR 18,3 miljoen in 2006 naar EUR 31,2
miljoen in 2007.
In juni 2007 heeft de Groep een team van ingenieurs en laboratoriumfaciliteiten overgenomen van BenQ Mobile GmbH & Co,
de voormalige mobiele productenafdeling van Siemens AG.
Het laboratorium en de kantoren bevinden zich in Kamp-Lintfort
nabij Düsseldorf, Duitsland, dat bekend staat als centrum voor
mobiele telecommunicatiebedrijven. Thans telt het team ongeveer 60 hooggekwalificeerde ingenieurs met waardevolle ervaring en kennis op het vlak van draadloze technologieën. Naast
het team van ervaren ingenieurs heeft de Groep ook volledig
uitgeruste laboratoria in Kamp-Lintfort overgenomen, met geavanceerde EMC (“Electro-Magnetic Compatibility”) testruimten.
Hierdoor is de Vennootschap in staat om meer in-house testen
uit te voeren, met een verkorting van de ontwikkelingsperiode
voor nieuwe producten als gevolg.
Dankzij de overname van dit team heeft Option haar slagkracht op het vlak van onderzoek en ontwikkeling verhoogd,
waarbij het team van Kamp-Lintfort zich specifiek richt op de
ontwikkeling van ingebouwde breedband cellulaire aansluitingoplossingen voor MID van Intel en de ontwikkeling van nieuwe
USB-producten.

Draadloze breedbandtechnologieën
• HSUPA
Na haar bijdrage in oktober 2006 aan de eerste livedemonstratie van HSUPA is Option in 2007 overgegaan tot
de succesvolle lancering van een volledig gamma van HSUPA
producten die een downlink transmissiesnelhheid tot 7,2
Mbps en een uplink transmissiesnelheid tot 2 Mbps ondersteunen. Thans omvat de portefeuille van HSUPA producten
USB sticks, datakaarten, modules en draadloze routers. Het
succes van Option op het gebied van introductie van nieuwe
technologieën werd geïllustreerd door het feit dat we midden
2007 de verzending van ons 3 miljoenste UMTS product
konden aankondigen.
• DVB-H
Mobiele online-diensten kennen een toenemend succes op de
consumentenmarkt met als gevolg een dramatische toename
van dataverkeer. Operatoren pogen de verzadiging van de HSPA
netwerken op te lossen. DVB-H zou media content kunnen
verwijderen van de HSPA netwerken door vlot te switchen tussen
DVB-H en HSPA.
Option heeft altijd belangstelling getoond voor in het IPdatacasting aspect van DVB-H, dat gepersonaliseerde, realtime
data feeds stuurt naar een apparaat. Datacasting zou gepersonaliseerde beursnoteringen, sportuitslagen, weerberichten en
andere toepassingen kunnen omvatten.
Option nam deel aan het project MADUF (Maximize DVB Usage
in Flanders / USB-gebruik in Vlaanderen maximaliseren) met het
oog op de verwerving van voldoende kennis om sociale keuzes
te maken in Vlaanderen betreffende het gebruik van digitale
mobiele televisie in Vlaanderen. Option heeft een PC-kaart
ontwikkeld met DVB-H technologie ontwikkeld om de potentiële
toekomst van DVB-H netwerken uit te testen. Deze PC-kaart
werd succesvol getest op een beperkte schaal in Gent (België).

Verslag 2007 van de Raad van Bestuur van Option nv

Ultimo 2007 vertegenwoordigden de samengevoegde categorieën van datakaarten, USB-producten, routers en software
90% van de verkopen van Option, terwijl de overige 10% van de
verkopen van Option voornamelijk ingebouwde modules betrof.

Organisatie
Sinds haar oprichting in 1986 is Option gegroeid van een
startbedrijf tot een Groep met een globale aanwezigheid en
een tewerkstelling van meer dan 600 voltijds tewerkgestelde
werknemers verspreid over België, Ierland, Duitsland, Zweden,
Japan, de Verenigde Staten van Amerika, China en Taiwan. Het
aantal door Option tewerkgestelde personen is in 2007 met
24% gestegen, hoofdzakelijk in de technische en ingenieursgroepen werkzaam in de afdeling productontwikkeling.
In juni 2007 heeft de Vennootschap de ovename aangekondigd
van een ingenieursteam en laboratoriuminstallaties van BenQ
Mobile GmbH & Co, de voormalige mobiele productenafdeling
van Siemens AG.
In 2007 werd tevens een kantoor in China geopend in de
omgeving van Suzhou Industrial Park, op slechts 2 u rijden van
China’s commerciële hoofdstad Shanghai, en in de buurt van
leveranciers en klanten van Option.
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De Zweedse activiteiten van Option werden overgeplaatst naar
Centraal Europa in het kader van een verdere kostenoptimalisatie.
De verkoopteams werden functioneel opgesplitst om de markten
van de ingebouwde modules en van de toestellen (USB en kaarten) op onafhankelijke wijze te benaderen. Er werden nieuwe
managers en teams aangeduid voor de VS, Australië en Japan
om de opportuniteiten in die landen aan te spreken.
Tijdens het jaar werden verschillende wijzigingen aan het
executive management team bekendgemaakt, als blijk van de
voortdurende betrachting van Option om de Groep meer in lijn
te brengen met de toenemende marktopportuniteiten. Patrick
Hofkens trad toe als VP Strategic Alliances & General Counsel.
CFO Frederic Convent verliet Option en werd vervangen door
JP Ziegler, die in functie trad op 7 januari 2008. Filip Buerms,
VP Global Sales and Distribution en David Whelan, VP Global
Operations, vervingen voormalig VP Sales & Operations Bart
Goedseels.
Operaties
De verdere groei van de draadloze datamarkt en de opkomst
van de consumentenmarkt hebben geleid tot een toename van
het volume met 29% naar een nieuw record van 2,4 miljoen
verzonden producten in 2007. Om de individuele klantgerichtheid te verzekeren gekoppeld aan tijdige leveringen, kostenreducties en uitstekende productkwaliteit, besliste de Groep verder te investeren in de uitwerking van een efficiënte organisatie.
Mede hiervoor werden de diensten van Oliver Wyman (voorheen
Mercer) werden met het oog hierop ingehuurd. Dit leidde tot
een aantal concrete initiatieven met het oog op de verdere
stroomlijning van de organisatie, evenals de implementatie of
update van processen om het hoofd beter te kunnen bieden aan
met de toenemende concurrentie.
Bovendien heeft de Groep een toenemend deel van de productie
naar Azië uitbesteed om concurrentiëler te worden. Tijdens het
jaar groeide de naar China uitbestede productie van 10% in
januari 2007 tot 80% tegen het einde van het jaar.
Omdat de markt steeds verder evolueert naar een meer consumentgerichte markt, zullen de productiekosten en het productievermogen, evenals de prestaties op alle niveaus van toe de
levering een primordiaal aandachtspunt blijven. Jabil, in Bergamo
, Italië, blijft Option’s eerste toeleverancier. In lijn met de voorheen
aangenomen productiestrategie, heeft Option een strategie
toegepast van verdere uitbreiding van haar productie in Azië, in
een productie-eenheid van Jabil in Wuxi, China. Option heeft een
kantoor geopend , in de nabijheid van de Jabil activiteiten om een
goede plaatselijke samenwerking te verzekeren.
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BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Op groepsniveau vonden een aantal belangrijke gebeurtenissen
plaats die gecommuniceerd werden via de website. Hierna volgt een
overzicht van de verschillende persberichten die uitgestuurd werden
tijdens de eerste twee maanden van het financiële jaar 2008:
Aankondigingen over klanten
- Telenor incorporeert de Unlimited Connection software van
Option in Bredbånd, de mobiele breedband dienst van de
Noorse operator.
- De Russische operator VimpelCom kiest de draadloze
toestellen van Option. om zijn productportfolio van mobiele
breedbandoplossingen uit te breiden
- De draadloze G101L notebook van ECS, met Option’s
ingebouwde GTM 380 module, wint de Mobile Broadband
Notebook Competition op het Mobile World Congress 2008 in
Barcelona, Spanje, gehouden op 11-14 februari 2008
- AT&T kondigt de toevoeging van twee nieuwe LaptopConnect
kaarten van Option aan – Option GT Ultra en Option GT Ultra Express – voor gebruik in haar 3GbroadbandConnect HSPA netwerk
- Qualcomm kiest Option voor samenwerking rond Gobi
Wireless Technology
- Asus, de Taiwanese fabrikant van computers, communicatieapparatuur en consumentenelektronica selecteert Option’s
ingebouwde module GTM 378 als haar 3G-oplossing voor
draadloze connectiviteit
Technologisch leiderschap
- Op het Mobile World Congress 2008 in Barcelona, Spanje,
gehouden op 11-14 februari 2008 presenteert Option drie nieuwe
mobiele producten:
• de i CON 401, een lichtgewicht draadloze HSPA USB-modem
met superieure prestaties, die een expansiepoort voor een
microSD-geheugenkaart integreert
• de GT EXPRESS 401 datakaart, ’s werelds eerste datacard in ExpressCard-formaat die quad-band HSPA handig
combineert met een volledig ingebouwd antennesysteem dat
professionele prestaties levert in een compact design
• de GTM 382, een nieuwe generatie draadloze breedbandinbouwmodule, die datasnelheden van 5,76 Mbps op de uplink
kan leveren
DEMATERIALISATIE AANDELEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 96 VAN
DE WET VAN 25 APRIL 2007 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 17
december 2007 heeft de raad van bestuur, overeenkomstig artikel
96 § 1 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen,
bij afwijking van artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen,
in uitvoering van de wet van 14 december 2005, die de vennootschappen verplicht voor 31 december 2007 hun statuten aan te
passen in het kader van de programmering van het verdwijnen
van de aandelen aan toonder en hun vervanging door aandelen op
naam of gedematerialiseerde aandelen, bepaald dat:
a) de houders van aandelen aan toonder op elk ogenblik de
omzetting van hun aandelen kunnen vragen hetzij in aandelen
op naam, hetzij in gedematerialiseerde aandelen

En dienvolgens heeft de raad van bestuur de tekst van
rtikel 8 : Aard van de aandelen van de statuten vervangen door
de volgende tekst:
“De aandelen van de vennootschap zijn hetzij aandelen op
naam hetzij gedematerialiseerde aandelen.
Overgangsbepaling
Tot uiterlijk 30 juni 2013 kunnen de aandelen aan toonder
luiden, doch met dien verstande dat de aandelen aan toonder:
- die op 1 januari 2008 zijn ingeschreven in een effectenrekening, vanaf deze datum in gedematerialsieerde vorm zullen
bestaan
- tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2013 worden ingeschreven
in een effectenrekening, vanaf de datum van hun inschrijving in
de rekening, worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen
- uiterlijk op 30 juni 2013 noch werden ingeschreven in een effectenrekening noch werden omgezet in aandelen op naam, op 1
juli 2013 van rechtswege zullen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.
De niet volledig volgestorte aandelen zijn steeds op naam.
Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een
boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij
een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De eigenaar van een aandeel kan op elk ogenblik, en op zijn
kosten, de omzetting van zijn effecten vragen in effecten op
naam of in gedematerialiseerde effecten.”
CORPORATE GOVERNANCE
De Belgische Corporate Governance Code
Op 9 december 2004 publiceerde de Commissie Corporate
Governance de Belgische Corporate Governance Code. De Code
is bekend als de “Code-Lippens” en telt negen principes die te
vinden zijn op de website
http://www.corporategovernancecommittee.be.
Deze Code trad in werking op 1 januari 2005. In overeenstemming met de Code publiceerde Option vanaf 1 januari 2006 een
Corporate Governance Charter op zijn website www.option.com
(zie het gedeelte “invest”), waarin zijn corporate governancestructuur en -beleid worden uiteengezet.
De Code heeft een grote mate van ingebouwde flexibiliteit en kan
dus worden aangepast aan elke onderneming, ongeacht haar
omvang, activiteiten en cultuur. De Code steunt op een ‘pas toe
of leg uit’-systeem, dat ondernemingen de mogelijkheid biedt af

te wijken van de bepalingen van de Code wanneer hun specifieke
kenmerken dit rechtvaardigen, op voorwaarde dat ze daarvoor
afdoende argumenten aandragen.
Option heeft het “pas toe of leg uit”-systeem goedgekeurd met
betrekking tot onderstaande onderwerpen. Deze worden verder
besproken in dit jaarverslag:
- de combinatie Voorzitter – CEO
- de combinatie Benoemingscomité – Remuneratiecomité
- de combinatie CEO-lid van het Auditcomité
(gewijzigd vanaf 2008)
- het voorstel tot toekennen van warranten aan de leden van de
Raad van Bestuur
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De statuten bepalen dat de Raad van Bestuur ten minste drie
en ten hoogste negen leden telt, die voor een termijn van
hoogstens zes jaar door de algemene aandeelhoudersvergadering worden benoemd. Er moeten ten minste drie onafhankelijke
bestuurders in de Raad van Bestuur zetelen.
De Raad van Bestuur is thans samengesteld uit zes leden,
met name:
Jan Callewaert
Arnoud De Meyer, onafhankelijk bestuurder
Philip Vermeulen, onafhankelijk bestuurder
Lawrence Levy
Jan Loeber, onafhankelijk bestuurder
David Hytha

Het mandaat van alle bestuurders zal onmiddellijk na de
algemene vergadering die beslist over de jaarrekening van het
boekjaar 2008 eindigen.
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b) de aandelen aan toonder die op 1 januari 2008 zijn ingeschreven in een effectenrekening, vanaf deze datum in
gedematerialiseerde vorm zullen bestaan
c) de aandelen aan toonder die tussen 1 januari 2008 en 30
juni 2013 worden ingeschreven op een effectenrekening,
vanaf de datum van hun inschrijving in de rekening, worden
omgezet in gedematerialiseerde aandelen
d) de aandelen aan toonder die uiterlijk op 30 juni 2013 noch
werden ingeschreven in een effectenrekening noch werden
omgezet in aandelen op naam, op 1 juli 2013 van rechtswege zullen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen

Werking van de Raad van Bestuur
In 2007 is de Raad van Bestuur 15 keer bijeengkomen, 4 keer
in persoon en 11 keer via een conferentiegesprek. De onderstaande persoonlijke aanwezigheidscijfers geven een gemiddelde aanwezigheidsgraad te zien van 89,5%::

Jan Callewaert

100%

Triakon NV (mandaat beëindigd in 2007)

40%

Jan Loeber

80%

Arnoud De Meyer

87%

Philip Vermeulen

100%

David Hytha

87%

Lawrence Levy

100%
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Transacties met verbonden partijen
In 2007 heeft er één transactie plaatsgevonden tussen de Vennootschap (inclusief de met haar verbonden vennootschappen) en
een lid van de Raad van Bestuur, die geleid heeft tot de toepassing van de belangeconflictenprocedure, zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen. Wij verwijzen hiervoor naar het
hoofdstuk betreffende de belangenconflicten in dit jaarverslag.
Het beleid met betrekking tot transacties tussen het bedrijf en
zijn verbonden ondernemingen enerzijds en de leden van de
Raad van Bestuur of het management (of leden van hun directe
familie) anderzijds die tot het ontstaan van belangenconflicten
kunnen leiden (andere dan die in het Belgische Wetboek van
vennoot-schappen), is vastgelegd in het Corporate Governance
Charter (charter voor deugdelijk bestuur). In lijn met de beslissing van de Raad van Bestuur van 2006 brengt de Raad van
Bestuur verslag uit over de erelonen aangerekend door het
Amerikaanse advocatenkantoor Brown Rudnick Berlack Israels
LLP., gelet op het feit dat de heer Lawrence Levy, die begin
2006 tot de Raad van Bestuur is toegetreden, één van de Senior
Counsels is van dat kantoor. Zoals destijds overeengekomen
werkt de heer Levy in zijn hoedanigheid van Senior Counsel niet
rechtstreeks op dossiers met betrekking tot de Vennootschap.
Om elke dubbelzinnigheid te vermijden, besliste de Raad van
Bestuur om jaarlijks de erelonen die tijdens het boekjaar aan
Brown Rudnick Berlack Israels LLP betaald werden, te rapporteren. In 2007 bedroegen de erelonen aangerekend door Brown
Rudnick EUR 77 duizend.
In het kader van de normale activiteiten hebben transacties van
de Groep met verbonden partijen aan objectieve marktvoorwaarden plaatsgevonden.
Auditcomité
In 2007 was het Auditcomité samengesteld uit twee
onafhankelijke bestuurders, de heer Philip Vermeulen en de
heer Arnoud De Meyer, evenals de heer Jan Callewaert. De heer
Callewaert is aandeelhouder van Option en CEO. Hij heeft een
goede kennis van de sector van de draadloze communicatie

Jan Callewaert
Arnoud De Meyer
Philip Vermeulen

100%
100%
100%

Benoeming- en Bezoldigingscomité
Het Bezoldigingscomité is samengesteld uit twee onafhankelijke
bestuurders, de heer Philip Vermeulen en de heer Arnoud De
Meyer, evenals de heer Lawrence Levy. Het Bezoldigingscomité
heeft als taak ervoor te zorgen dat de personeelsleden correct
worden vergoed, en dat de beste internationale gebruiken
worden nageleefd bij het bepalen van de beloning en
prestatievergoedingen van bestuur-ders en management en de
aanstelling van laatstgenoemden. Gelet op de omvang van de
Groep combineert het Bezoldigingscomité zijn opdrachten met
de functie van een Benoemingsco-mité. Het Bezoldigingscomité
is in 2007 drie keer bijeengekomen en heeft haar bevindingen

Telefonisch

Aantal deelnames aan
Remuneratiecomités

Aantal deelnames aan
strategische
comités

Totale vergoeding
(in duizend EUR)

Jan Callewaert 1

4/4

11/11

5/5

N/A

1/1

45 (2006: 39.6)

Arnoud De Meyer

4/4

9/11

5/5

3/3

1/1

45 (2006: 39.6)

Triakon NV met als vaste
vertegenwoordiger Lucien De
Schamphelaere
(ontslag op 30 maart 2007)

0/0

2/2

N/A

N/A

N/A

8.25 (2006: 39.6)

Philip Vermeulen

4/4

11/11

5/5

3/3

N/A

45 (2006: 39.6)

Lawrence Levy

4/4

11/11

N/A

3/3

1/1

43.75 (2006: 39.6)

Jan Loeber

4/4

8/11

N/A

N/A

1/1

41.5 (2006: 38.6)

David Hytha

4/4

9/11

N/A

N/A

1/1

41.5 (2006: 30.2)

1
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Ontmoeting

Het Auditcomité begeleidt en controleert de financiële
verslaggeving van de Groep. Het staat in voor de invoering van
voldoende interne controlemechanismen en het onderzoekt,
in samenspraak met de commissaris van de Groep, alle
vraagstukken van boekhoudkundige aard, inclusief de
waardering. Het Auditcomité is vijfmaal samengekomen in 2007
en heeft hierover verslag uitgebracht aan de Raad van Bestuur.
De individuele aanwezigheidscijfers waren als volgt:

Aantal deelnames aan
Auditcomités

Aantal deelnames aan Raden van
Bestuur
Naam

en een grondig inzicht in de dynamiek van het bedrijf. Die
kennis is belangrijk voor het Auditcomité omdat één van de
belangrijke taken van dat comité erin bestaat te garanderen dat
de financiële verslagen van het bedrijf een waarheidsgetrouw,
eerlijk en duidelijk beeld geven van de situatie en de
vooruitzichten van het bedrijf. Omdat de heer Callewaert het
best geplaatst is om een juiste beoordeling te geven van de
ontwikkeling van de sector en van de projecten, is de Raad van
Bestuur van oordeel dat het passend is dat hij deel uitmaakt van
het Auditcomité om die ontwikkelingen te beoordelen. Echter,
met het oog op een striktere toepassing van de Code Lippens,
heeft de Raad van Bestuur in februari 2008 besloten om de
heer Jan Callewaert als lid van het Auditcomité te vervangen
door de heer Lawrence Levy.

Exclusief CEO-vergoeding aan Mondo NV

Arnoud De Meyer
Philip Vermeulen
Lawrence Levy

100%
100%
100%

Strategisch Comité
Het Strategisch Comité bestaat uit vijf bestuurders: de heer
David Hytha, de heer Jan Loeber, de heer Arnoud De Meyer,
de heer Lawrence Levy en de heer Jan Callewaert. De rol van
het Comité bestaat erin om de strategie van het bedrijf op
middellange en lange termijn te bespreken en daarbij rekening
te houden met de algemene evolu-tie van de markt en de
ontwikkelingen in de telecomsector (en meer in het algemeen
de high tech sector). Daarnaast onderzoekt en beoordeelt het
Comité belangrijke strategische beslissingen en adviseert het
de Raad van Bestuur. Het Strategisch Comité is in 2007 één
keer bijeengekomen en heeft haar bevindingen aan de Raad
van Bestuur gerapporteerd. De individuele aanwezigheidscijfers
waren als volgt:
Jan Callewaert
Arnoud De Meyer
Lawrence Levy
Jan Loeber
David Hytha

100%
100%
100%
100%
100%

Bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders ontvangen een bezoldiging voor de uitoefening
van hun mandaat. De bezoldiging omvat een vast bedrag voor
het lidmaatschap van de Raad van Bestuur en zitpenningen voor
de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de comités van
de Raad van Bestuur.
Bovenop voormelde bezoldiging worden bestuurders eveneens
vergoed voor de gedane uitgaven in overeenstemming met de
toepasselijke beleidslijnen van de Vennootschap in dat verband
(in het bijzonder voor wat betreft de reisvergoedingen) en op
voorwaarde dat deze uitgaven redelijk zijn en noodzakelijk zijn voor
de uitoefening van hun bestuurdersmandaat.
Hoewel de Code Lippens bepaalt dat prestatiegebonden
vergoedingen zoals aandelengebonden lange-termijn “incentive”
plannen ten voordele van niet-uitvoerende bestuurders niet
aanbevolen zijn, heeft de buitengewone algemene vergadering
op basis van een voorstel van de Raad van Bestuur een
warrantenplan goedgekeurd waarbij warranten worden
toegekend aan alle bestuurders van de Vennootschap. De Raad
van Bestuur is van oordeel dat de toekenning van warranten aan
de bestuurders de Vennootschap in staat stelt om bestuurders

te benoemen die voldoen aan de hoogste internationale
standaarden en de Vennootschap eveneens toelaat om de
continue betrokkenheid van de bestuurders te verzekeren,
terwijl de financiële lasten voor de Vennootschap tegelijkertijd
worden beperkt. De Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat de
integriteit en de ervaring van de bestuurders de beste waarborg
vormen voor een gezond evaluatie- en besluitvormingsbeleid.
Tenslotte is het warrantenplan verspreid over vijf (5) jaar, wat het
risico op korte-termijn beslissingen beperkt.
De toekenning van warranten behelst geen echte kosten in hoofde
van de Vennootschap en de uitoefening van de warranten resulteert
slechts in een geringe dilutie. Bovendien is de toekenning van
warranten in lijn met de gangbare praktijk in de internationale en
hoogcompetitieve “hightech” en telecomsectoren.
In 2007 bedroeg de totale vergoeding voor de Raad van Bestuur
EUR 270 duizend. Eén van de niet-uitvoerende leden van
de Raad van Bestuur van de Vennootschap ontving hiervoor
een vergoeding van EUR 8duizend in zijn hoedanigheid van
bestuurder van Option Wireless Ltd (Ierland).
Executive Management Team
Het Executive Management Team is thans samengesteld uit de
volgende leden:
- Jan Callewaert(1), Founder and Chief Executive Officer (CE0)
- Filip Buerms(2), Vice President Global Sales & Distribution
- Patrick Hofkens, General Counsel & Vice President
Strategic Alliances
- Douglas Ros, Vice President Business Development
- Bernard Schaballie, Vice President Engineering
- David Whelan, Vice President Global Operations
- JP Ziegler(3)(4), Chief Financial Officer (CFO)
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aan de Raad van Bestuur gerapporteerd. De individuele
aanwezigheidscijfers waren als volgt:

Bezoldiging van de leden van het uitvoerend management
De CEO van de groep is de eigenaar van een managementvennootschap die managementdiensten verleent aan de groep. In
2007 bedroeg de vaste vergoeding voor deze diensten EUR
540 duizend; er werd geen variabele vergoeding toegekend.
Eind 2007 bedroeg de openstaande vordering op Pepper NV
(100% Jan Callewaert) EUR 51 duizend en bleef ongewijzigd
ten opzichte van het einde van 2006. Jan Callewaert bezit via
Pepper NV 17,10 % van de aandelen van de Groep.
In 2007 werd een globale bruto bezoldiging van EUR 1.318
duizend (2006: EUR 788 duizend) toegekend aan de negen Vice
Presidents (2006: acht Vice Presidents). In 2007 werd geen
variabele vergoeding voor de diensten in 2007 toegekend (2006:
EUR 16 duizend). Eveneens deel uitmakend van de vergoeding

(1) Mondo NV, een vennootschap onder Belgisch recht, vertegenwoordigd door Jan Callewaert.
(2) Encore Plus BVBA, een vennootschap onder Belgisch recht, vertegenwoordigd door Filip Buerms.
(3) In functie getreden op 7 januari 2008.
(4) Met name een nog op te richten vennootschap naar Belgisch recht, die door de heer JP Ziegler zal vertegenwoordigd worden.
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van de negen Vice Presidents, is er voor deze leden een bedrag
van EUR 104 duizend (2006: EUR 647 duizend) toegekend aan
een extralegaal pensioenfonds.
In 2007 ontvingen de Vice Presidents en de CEO geen aandelengebaseerde vergoeding (2006: EUR 0).
INLICHTINGEN DIE VAN AARD ZIJN GEVOLGEN TE HEBBEN
INGEVAL VAN EEN OPENBARE OVERNAMEBIEDING
Kapitaalstructuur – aandelen/effecten – rechten
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt
EUR 6.116.067,185. Het is volledig geplaatst en is vertegenwoordigd door 41.249.296 gelijke gewone aandelen zonder
nominale waarde, waarbij elk aandeel een fractiewaarde heeft
van EUR 0,1483 (afgerond bedrag).
De aandelen zijn in principe gedematerialiseerd. Iedere aandeelhouder heeft evenwel het recht om, te allen tijde en op zijn/
haar kosten, de omzetting van zijn/haar aandelen in aandelen
op naam te vragen. Op 1 januari 2008 waren alle aandelen
gedematerialiseerd.
Naast voormelde aandelen heeft de Vennootschap tevens,
bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders de dato 30 maart 2007 2.200.000 naakte
warrants uitgegeven. Alle naakte warrants zijn in handen van de
Vennootschap; geen enkele naakte warrant is toegekend aan
enige begunstigde6.
Wettelijke of statutaire beperkingen van overdracht
van effecten
De aandelen uitgegeven door de Vennootschap zijn niet onderworpen aan enige wettelijke of statutaire overdrachtbeperking.
Ingeval van toekenning aan begunstigden zullen naakte warrants, overeenkomstig het warrantenplan goedgekeurd door
de buitengewone vergadering van aandeelhouders de dato 30
maart 2007, onoverdraagbaar zijn, behalve bij overlijden van de
begunstigde(n).
Houders van bijzondere zeggenschapsrechten
Krachtens artikel 14 der statuten heeft de heer Jan Callewaert een bindend voordrachtrecht voor de benoeming van
één bestuurder per schijf van 3% (drie procent) van het totaal
aantal aandelen van de Vennootschap die hij rechtstreeks of
onrechtstreeks bezit, met een maximum van vijf (5) bestuurders.
Hij bezit dit recht op voorwaarde en zolang hij minstens 15%
(vijftien procent) van het totaal aantal aandelen van de
Vennootschap bezit.

Mechanisme voor de controle van enig aandelenplan voor
werknemers wanneer de zeggenschapsrechten niet rechtstreeks door de werknemers worden uitgeoefend
Er bestaan geen aandelenplannen voor werknemers binnen de
Vennootschap waarbij de zeggenschapsrechten niet rechtstreeks
door de werknemers worden uitgeoefend.
Wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht
De aandelen van de Vennootschap zijn niet onderworpen aan
wettelijke of statutaire stemkrachtbeperkingen. Ieder aandeel
geeft recht op één stem.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen van de Vennootschap
zal echter in de volgende gevallen worden geschorst:
- het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de Vennootschap zelf, rechtstreeks of onrechtstreeks, intekent (artikelen
442 en 585 van het Wetboek van vennootschappen) (thans
niet van toepassing op de Vennootschap7)
- het stemrecht verbonden aan aandelen die aan meerdere
eigenaars toebehoren, zolang deze mede-eigenaars niemand
onder hen als enige eigenaar ten overstaan van de Vennootschap hebben aangeduid (artikel 461 lid 1 van het Wetboek
van vennootschappen – artikel 10 lid 3 van de statuten van de
Vennootschap) (thans niet van toepassing op de Vennootschap8)
- het stemrecht verbonden aan aandelen waarop behoorlijk
opgevraagde volstortingen van aandelen niet hebben plaatsgevonden (artikel 541 lid 3 van het Wetboek van vennootschappen
en artikel 9 der statuten) (thans niet van toepassing op
de Vennootschap9)
- het stemrecht met betrekking tot de aandelen die de Vennootschap of een rechtstreekse dochter van de Vennootschap
zelf verkrijgt of bezit (artikelen 622 §1 eerste lid en 627 van
het Wetboek van vennootschappen), dan wel in pand neemt
(artikel 630 §1 lid 1 van het Wetboek van vennootschappen)
(thans niet van toepassing op de Vennootschap10)
- het stemrecht verbonden aan aandelen die door een dochter
van de Vennootschap in de Vennootschap gehouden worden,
wanneer die meer dan 10% van de stemrechten vertegenwoordigen (artikel 631 §1 lid 1 van het Wetboek van vennootschappen) (thans niet van toepassing op de Vennootschap11)
- het stemrecht verbonden aan aandelen aangehouden in een
kruisparticipatie onder onafhankelijke vennootschappen die
meer dan 10% van de stemrechten vertegenwoordigen, bij
niet-vervreemding binnen één jaar, zoals opgelegd door artikel
632 §3 van het Wetboek van vennootschappen (artikel 632
§4 van het Wetboek van vennootschappen) (thans niet van
toepassing op de Vennootschap12)
Verder kan in principe niemand op een algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemmen dan degene verbonden aan effecten
waarvan hij/zij meer dan twintig (20) dagen vóór de datum van de

(5) Toestand per 31 december 2007.
(6) Toestand per 31 december 2007.
(7) Toestand per 31 december 2007.
(8) Toestand per 31 december 2007.
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(9) Toestand per 31 december 2007.
(10) Toestand per 31 december 2007.
(11) Toestand per 31 december 2007.
(12) Toestand per 31 december 2007.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik
bezwaard zijn, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Voor
wat betreft in pand gegeven aandelen, komt het stemrecht
toe aan de eigenaar-pandgever. Houders van warrants hebben
slechts een adviserende stem op algemene vergaderingen
Aandeelhoudersovereenkomsten
Er bestaan, naar weten van de raad van bestuur van de Vennootschap, geen aandeelhoudersovereenkomsten die aanleiding
kunnen geven tot beperkingen van overdracht van effecten en/
of de uitoefening van het stemrecht.
Regels voor de benoeming en vervanging van de leden van de
het bestuursorgaan van de Vennootschap
De bestuurders van de Vennootschap worden benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders, die hiertoe besluit bij
gewone meerderheid van stemmen. Er geldt geen aanwezigheidsquorum voor de benoeming van bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient
deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die gelast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon-bestuurder.
Krachtens artikel 14 der statuten heeft de heer Jan Callewaert
een bindend voordrachtrecht voor de benoeming van één
bestuurder per schijf van 3% (drie procent) van het totaal aantal
aandelen van de Vennootschap die hij rechtstreeks of onrechtstreeks bezit, met een maximum van vijf (5) bestuurders. Hij bezit
dit recht op voorwaarde en zolang hij minstens 15% (vijftien procent) van het totaal aantal aandelen van de Vennootschap bezit.
Bestuurders kunnen te allen tijde, bij gewone meerderheid van
stemmen, worden ontslagen door de algemene vergadering van
aandeelhouders. Voor het ontslag van bestuurders geldt
geen aanwezigheidsquorum.
De statuten van de Vennootschap voorzien de mogelijkheid tot
coöptatie van bestuurders door de raad van bestuur, wanneer een
plaats van bestuurder openvalt. In dit geval hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de
tijd uit van de bestuurder die hij/zij vervangt.
Regels voor de wijziging van de statuten van de Vennootschap
Met uitzondering van kapitaalverhogingen via het toegestaan
kapitaal, heeft enkel de (buitengewone) algemene vergadering
van de Vennootschap het recht om wijzigingen aan te brengen
in de statuten van de Vennootschap.

Over statutenwijzigingen– met inbegrip van het besluit tot fusie,
splitsing en ontbinding – kan alleen worden beraadslaagd
indien de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is. Indien aan
deze aanwezigheidsvereiste niet is voldaan, dient een nieuwe
buitengewone algemene vergadering te worden bijeengeroepen
die kan beraadslagen ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.
Statutenwijzigingen zijn in principe alleen aangenomen indien
zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen.
Voor de volgende statutenwijzigingen geldt evenwel een bijzondere
meerderheidsvereiste van vier/vijfden der uitgebrachte stemmen:
- wijzigingen aan de bepalingen inzake de benoeming en het
ontslag van bestuurders (artikel 14 der statuten)
- doelwijzigingen (artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen)
- omvormingen (artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen)
Bevoegdheden van de raad van bestuur voor wat betreft de
uitgifte of inkoop van aandelen van de Vennootschap
Het kapitaal van de Vennootschap kan verhoogd worden ingevolge een besluit van de raad van bestuur, binnen de grenzen van
het “toegestaan kapitaal”. Een machtiging hiertoe dient verleend
te worden door een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders; de duurtijd en het bedrag van deze machtiging
zijn beperkt, terwijl de machtiging tevens onderworpen is aan
specifieke rechtvaardigingsgronden en doeleinden. Op 19 april
2006 heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap de raad van bestuur gemachtigd
om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een
maximumbedrag van EUR 6.116.067,21. Deze machtiging werd
verleend voor een duur van vijf jaar vanaf 16 mei 2006 (datum
van de publicatie van het machtigingsbesluit).
De raad van bestuur werd bovendien eveneens gemachtigd
om gebruik te maken van dit toegestaan kapitaal ingeval van
openbaar bod, binnen de grenzen opgelegd door het Wetboek
van vennootschappen, voor een periode van drie jaar vanaf 16
mei 2006.
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algemene vergadering kennis heeft gegeven in overeenstemming
met de wetgeving betreffende belangrijke deelnemingen (artikel
545 van het Wetboek van vennootschappen).

De raad van bestuur werd er tegelijkertijd toe gemachtigd om,
gedurende een periode van 3 jaar vanaf 16 mei 2006, met
inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden,
aandelen van de Vennootschap voor haar rekening te verkrijgen
door inkoop of ruil, of te vervreemden, om te voorkomen dat de
Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.
Belangrijke overeenkomsten waarbij de Vennootschap
partij is en die in werking treden, wijzigingen ondergaan
of aflopen in geval van een wijziging van controle over de
Vennootschap na een openbaar overnamebod, evenals de
gevolgen ervan
1. Toeleveringsovereenkomsten
-	Leveringovereenkomst aangegaan met Vodafone (mogelijkheid voor Vodafone om met onmiddellijke ingang eenzijdig
een einde te maken aan de overeenkomst binnen twee
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maanden na notificatie van een controlewijziging door de
Vennootschap)
- Kaderovereenkomst tot levering en aankoop afgesloten met
T-Mobile (mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging mits opzeggingsperiode van 30 dagen)
-	Leveringovereenkomst afgesloten met Cingular Wireless/
AT&T (onoverdraagbaarheid van rechten/verplichtingen zonder
voorafgaande schriftelijke toelating van de tegenpartij).
-	Leveringovereenkomst afgesloten met Virgin Mobile Australia
(onoverdraagbaarheid van rechten/verplichtingen zonder
voorafgaande schriftelijke toelating van de tegenpartij)
- Sourcing overeenkomst voor mobiele diensten afgesloten met
Telstra Sourcing Agreement (onoverdraagbaarheid van rechten/verplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke toelating
van de tegenpartij)
-	Leveringovereenkomst afgesloten met Sanshin Electronics
Corporation Limited (onoverdraagbaarheid van rechten/
verplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van
de tegenpartij)
- Corporate Sourcing overeenkomst afgesloten met France
Telecom (Orange) (onoverdraagbaarheid van rechten/verplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de
tegenpartij).
2. Licentieovereenkomsten
- CDMA Modem Card Licentieovereenkomst afgesloten met
Qualcomm (onoverdraagbaarheid van rechten/plichten zonder
voorafgaand schriftelijk akkoord van Qualcomm – controlewijzigingen vallen onder de definitie van “overdracht”)
- Motorola Licentieovereenkomst (onoverdraagbaarheid zonder
voorafgaande schriftelijke instemming van Motorola)
-	Licentieovereenkomst afgesloten met Interdigital (onoverdraagbaarheid van rechten/verplichtingen)
- Globale Octrooi/Licentieovereenkomst afgesloten met Ericsson (eenzijdige beëindigingsrecht ten voordele van Ericsson
wanneer meer dan 25% van de zeggenschapsrechten over
de Vennootschap wordt overgedragen tengevolge van een
fusie, acquisitie, consolidatie, overdracht of anderszins en de
verwerver actief is in de telecommunicatie- of datacommunicatie sector en een belangrijke concurrent is van Ericsson
– Ericsson heeft in elk geval ook een eenzijdig beëindigingsrecht wanneer meer dan 50% van de zeggenschapsrechten
over de Vennootschap wordt overgedragen tengevolge van
een fusie, acquisitie, consolidatie, overdracht of anderszins).
Tussen de Vennootschap en haar bestuurders of werknemers
gesloten overeenkomsten die in vergoedingen voorzien wanneer,
naar aanleiding van een openbaar overnamebod, de bestuurders
ontslag nemen of zonder geldige reden moeten afvloeien of de
tewerkstelling van de werknemers beëindigd wordt
Geen van de overeenkomsten afgesloten met enige bestuurder
van de Vennootschap of een dochter van de Vennootschap bevat
enige bepaling die vergoedingen voorziet wanneer, naar aanleiding van een openbaar overnamebod de betrokken bestuurder
ontslag neemt of zonder geldige reden moet afvloeien of wiens
mandaat beëindigd wordt.
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Het dienstverleningcontract afgesloten met JP Ziegler voorziet
in de volgende gevallen een success fee:
1. ingeval van controlewijziging voorafgaand aan het aanbod
van warrants (success fee gelijk aan: 50.000 x (verkoopprijs
per aandeel min 5,50 EUR), met een maximum van
200.000 EUR)
2. bij willekeurig ontslag (anders dan om dringende of gegronde
redenen) zonder nieuwe dienstverleningovereenkomst
GEBEURTENISSEN DIE EEN INVLOED KUNNEN UITOEFENEN OP
DE VERDERE ONTWIKKELING VAN DE GROEP: OVERZICHT VAN
RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
In overeenstemming met Artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen moet het jaarverslag van de Raad van Bestuur de
belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt omschrijven. Hoewel de meeste van
deze risico’s en onzekerheden bepaald worden door de markt
waarin Option actief is, wensen wij onderstaande risico’s en
onzekerheden specifiek te vermelden:
1. Option is afhankelijk van derden die draadloze datacommunicatiediensten aan te bieden. Als deze diensten niet worden
ingezet zoals verwacht zouden consumenten niet in staat zijn
de innovatieve producten van Option te gebruiken en zouden
de bedrijfsopbrengsten kunnen dalen.
2. Option besteedt de productie van haar producten uit aan
derden en kan bijgevolg afhankelijk zijn van de ontwikkeling
en productiecapaciteit van deze derden. Als een leverancier
of producent zijn verplichtingen jegens de vennootschap niet
kan nakomen, kan dit de toekomstige resultaten aantasten.
De leveringsverplichtingen op korte termijn van de vennootschap aan haar derden-producenten berust op de raming van
de klant- en marktvraag. Als de werkelijke resultaten afwijken
van deze raming, door gebrekkige uitvoering in verband met
de uitvoering op onderdelen van de vennootschap of tengevolge van marktomstandigheden, loopt Option mogelijk een
commercieel risico.
3. Option ontving in 2007 bedrijfsopbrengsten uit twee internationale groepen van ondernemingen van respectievelijk 24% en
12% in vergelijking met 34% en 20% in 2006. De Groep handelt met de individuele verbonden ondernemingen die vrij zijn
zelf hun contracten te onderhandelen en hun eigen aankooporders plaatsen. Deze verbonden ondernemingen hebben een
verschillend risicoprofiel en kunnen genieten van verschillende
voorwaarden.
4. Concurrentie van grotere en meer gevestigde vennootschappen met meer middelen kan de vennootschap verhinderen
haar marktaandeel te vergroten of te behouden en kan leiden
tot prijsdalingen en lagere bedrijfsopbrengsten.
De concurrentie in de draadloze industrie is zeer hard en
de technologische veranderingen gaan er zeer snel. De
concurrentie wordt mogelijk nog intenser. Meer gevestigde
en grotere bedrijven die over meer financiële, technische en
marketingmiddelen beschikken, kunnen producten beginnen

5. Het is mogelijk dat Option moeilijkheden ondervindt met het
beheer van haar groei, wat haar mogelijkheid om sleutelpersoneel te behouden en doeltreffend te concurreren, mogelijk
schade toebrengt.
6. De markt evolueert snel. Als Option, in een omgeving van
kortere levenscycli van producten, niet in staat zou zijn nieuwe
innovatieve producten te ontwerpen en te ontwikkelen die
voldoende commerciële aanvaarding opleveren, is de vennootschap mogelijk niet in staat haar onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven te recupereren en is zij mogelijk niet in staat haar
marktaandeel te behouden en kunnen de bedrijfsopbrengsten
dalen.
De vennootschap is afhankelijk van het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe producten die mogelijk niet commercieel
getest zijn om veel van de toekomstige groei van de vennootschap te bereiken. De mogelijkheid om nieuwe producten te
ontwerpen en te ontwikkelen is afhankelijk van een aantal
factoren, waaronder, maar niet beperkt tot de volgende;
- de mogelijkheid van de vennootschap om geschoold technisch personeel aan te trekken en te behouden
- de beschikbaarheid van cruciale componenten van derden
- de mogelijkheid van de vennootschap om de ontwikkeling
van producten tijdig te voltooien
- de mogelijkheid van de vennootschap om producten met
een aanvaardbare prijs en van een aanvaardbare kwaliteit
te produceren
Indien de vennootschap of haar leveranciers op één van deze
gebieden mislukt, of indien deze producten er niet in slagen
door de markt te worden aanvaard, kan dit betekenen dat de
vennootschap niet in staat is haar onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven te recupereren. Dit kan leiden tot een daling van
haar marktaandeel en haar bedrijfsopbrengsten.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOFACTOREN
Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt om fluctuaties
van wisselkoersen te beheersen. Deze instrumenten zijn onderhevig aan het risico van wijzigende markttarieven volgend op de
aanschaf. Het risico op dergelijke wijzigingen worden doorgaans
gecompenseerd door de tegenovergestelde gevolgen van de
beheersing; niet alle risico’s kunnen evenwel worden beheerst.

Kredietanalyses worden uitgevoerd voor alle klanten die een
bepaalde kredietbehoefte overschrijden. Het kredietrisico wordt
continu opgevolgd.
De Groep is niet onderhevig aan een materieel interestrisico.
Zoals in 2006 heeft de Groep geen financiële activa of schulden
en interestderivaten met vlottende interest voet.
De Groep is onderhevig aan een materieel wisselkoersrisico
aangezien het merendeel van de aankopen in US Dollar plaatsvindt. Teneinde dit risico te beperken tracht de Groep om de in
en uitgaande kasstromen in valuta, andere dan de euro, met
elkaar in lijn te brengen.
In 2007 sloot de Groep termijncontracten af teneinde haar
wisselrisico ten opzichte van de US Dollar te controleren. De
hieruit resulterende wijziging in de geschatte objectieve marktwaarde van deze termijnovereenkomsten werden verwerkt als
wisselkoerswinsten/-verliezen in de financiële resultaten.
Zoals boven vermeld, is de draadloze data industrie onderhevig
aan groeiende concurrentie en snelle technologische vooruitgang. De komst van meer gevestigde en grotere ondernemingen, evenals de snelle technologische vooruitgang, kan prijserosie tot gevolg hebben en kan de marges en winstgevendheid
van Option beïnvloeden.
De Groep heeft geen belangrijke kredietfaciliteiten of leningen.
BELANGENCONFLICTEN
De belangenconflicten procedure zoals beschreven in artikel
523 van het Wetboek van vennootschappen, werd eenmaal
toegepast in 2007 zoals vermeld in de notulen van de raad van
bestuur gehouden op 28 maart 2007 met betrekking tot de
toekenning van een vergoeding aan Mondo NV, d.i. de managementvennootschap van Jan Callewaert.
Het relevante uittreksel uit voormelde notulen luidt als volgt:
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te verkopen die mogelijk concurreren met producten van de
vennootschap. Het is mogelijk dat bestaande of toekomstige
concurrenten sneller kunnen reageren op technologische ontwikkelingen en veranderingen, of onafhankelijk technologieën
en producten ontwikkelen en patenteren die superieur zijn
aan die van de vennootschap of meer aanvaarding bereiken
als gevolg van factoren zoals een gunstiger prijsbepaling of
efficiëntere verkoopkanalen. Als de onderneming niet in staat
zou zijn doeltreffend te concurreren met de prijsstrategieën,
technologische vorderingen en andere initiatieven van concurrenten, kunnen haar marktaandeel en bedrijfsopbrengsten
dalen.

“Vergoeding Management
Vóór de beraadslaging over dit agendapunt, licht Jan Callewaert, in overeenstemming met artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen, de Raad van Bestuur in over het onrechtstreeks belangenconflict van vermogensrechtelijke aard dat hij
met de Vennootschap heeft in verband met de beslissing die de
Raad van Bestuur zou kunnen nemen over dit agendapunt. Jan
Callewaert legt verder uit dat hij eigenaar is van de meerderheid van de aandelen van Mondo NV en dat de vergoeding van
Mondo NV als CEO van de Vennootschap één van de onderwerpen is die door de Raad van Bestuur zullen besproken worden.
Om deze reden verlaat Jan Callewaert, in overeenstemming met
de bepalingen van voormeld artikel 523 van het Wetboek van
vennootschappen, de vergadering en neemt hij geen deel aan
de verdere discussie, beraadslaging en stemming.
Op voorstel van het Bezoldigingscomité gaat de Raad van
Bestuur over tot de discussie en de deliberatie betreffende de
vergoeding van de CEO van de Vennootschap.
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De vergoeding die thans aan de CEO van de Vennootschap wordt
betaald is bepaald op EUR 248.000 per jaar. Dit bedrag heeft
geen indexatie noch herziening ondergaan sinds 2000. Recente studies betreffende de vergoeding betaald aan CEO’s van
Belgische beursgenoteerde vennootschappen hebben aangetoond
dat de gemiddelde vergoeding van een BELMID vennootschap in
2005 EUR 576.730 bedroeg. De Vennootschap heeft verder in
2006 een studie besteld betreffende de management vergoedingen; deze studie gaf een vergoedingsniveau van EUR 540.000 tot
EUR 630.000 per jaar aan.
De Raad van Bestuur is derhalve van mening dat de vergoeding
van de CEO dient herzien te worden in het licht van de markttendensen en de substantiële groei die de Vennootschap sinds 2000
gekend heeft, waardoor de complexiteit van de functie van CEO is
toegenomen.
De vermogensrechtelijke gevolgen van de aanpassing van de
vergoeding van de CEO zijn duidelijk en kunnen op jaarbasis
gedefinieerd worden als het verschil tussen de huidige en de
nieuwe vergoeding van de CEO.
Op voorstel van het Bezoldigingscomité BESLIST de Raad van Bestuur, in afwezigheid van Jan Callewaert, om de vergoeding van
de CEO te verhogen tot een vaste vergoeding van EUR 540.000
en een variabele vergoeding van maximum EUR 67.500 +
warranten op voorwaarde dat het warrant plan “U” goedgekeurd
wordt door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap. Derhalve genereert de verhoging
van de vergoeding van de CEO een vermogensrechtelijk gevolg
in hoofde van de Vennootschap voor een bedrag tussen EUR
292.000 en maximum EUR 359.500 op jaarbasis.”
Voor een overzicht van transacties met verbonden partijen verwijzen we naar toelichting 21 in het jaarverslag.
VERGOEDINGEN UITGEKEERD AAN DE REVISOREN
Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die plaatsvond op 30
maart 2007, werd beslist om het mandaat van de commissaris,
Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Leo
Van Steenberge, te verlengen. Het mandaat zal onmiddellijk na de
jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die zal worden bijeengeroepen om te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van
het boekjaar dat eindigt op 31 december 2009.
De vergoeding voor de jaarlijkse statutaire audit evenals overige
werkzaamheden uitgevoerd in 2007 door Deloitte Bedrijfsrevisoren bedroeg EUR 386 duizend (2006: EUR 201 duizend). Deze
vergoeding was als volgt samengesteld: een vergoeding voor de
statutaire audit van EUR 130 duizend (2006: EUR 100 duizend),
vergoedingen voor belasting- en juridisch advies van EUR
184 duizend (2006: EUR 101 duizend) en EUR 72 duizend (2006:
EUR 0 duizend) voor overige diensten, voornamelijk technische
consultaties en specifieke controlenazichten.
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Wereldwijd bedroeg de vergoeding voor diensten verstrekt in
2007 door het Deloitte netwerk EUR 730 duizend. Deze was
als volgt samengesteld: een vergoeding voor de statutaire audit
van het moederbedrijf en de dochterondernemingen van EUR
400 duizend, vergoedingen voor belasting- en juridisch advies
van EUR 244 duizend en de vergoeding voor overige diensten
bedroeg EUR 86 duizend.

Leuven, 12 maart 2008.

De Raad van Bestuur
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Financieel Overzicht
Het kapitaal van de onderneming wordt vertegenwoordigd door
41 249 296 aandelen. De aandelen zijn genoteerd op de beurs
Euronext Brussels onder BE0003836534.

BESPREKING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Behoudens expliciete vermelding zijn alle cijfers conform de
IFRS-normen.

Als algemene regel geldt dat de aandelen van Option worden
uitgevaardigd in gedematerialiseerde vorm op effectenrekening.
Dat is het gevolg van de beslissing van de Raad van Bestuur
van 17 december 2007, die werd genomen in lijn met artikel
96 van de Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen.
De Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van 31 maart 2008
zal officieel op de hoogte worden gebracht van deze beslissing.
Eind 2007 bestonden enkel aandelen in gedematerialiseerde
vorm.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de volgende dochterondernemingen:
- Option Wireless Ltd, Cork (Ierland)
- Option Germany GmbH, Adelsried (Duitsland)
- Option Wireless Germany GmbH, Kamp-Lintfort (Duitsland)
- Option Wireless, Sweden AB, Stockholm (Zweden)
- Option Japan KK (Japan)
- Option Wireless Hong Kong Limited (China)
- Option Wireless Hong Kong Ltd. (Suzhou) filiaal (China)
- Option Wireless Hong Kong Limited Taiwan Branch (Taiwan).
Eind 2004 richtte Option een Amerikaanse dochteronderneming
op, Option Inc. Aangezien de vestiging in immateriële vorm
bestaat, werd de entiteit niet opgenomen in de consolidatie van
2007 en 2006.

Eind 2007 maakte de groep melding van de volgende aandeelhouders van betekenis:
Identiteit van de persoon,
entiteit of groep van personen
of entiteiten (*)

Aantal
gewone
aandelen in
bezit

Percentage
aangehouden
financiële
instrumenten

Pepper NV (100 % Jan Callewaert)

7 054 504

17,10%

Vrij verhandelbare aandelen waarvan:

34 194 792

82,90%

- SISU Capital Ltd
(Verenigd Koninkrijk)

1 331 495

3,23%

- SR Global Fund LP
(Kaaimaneilanden)

1 457 500

3,53%

- UBS AG (Zwitserland)

1 921 001

4,66%

- Goldman Sachs (Verenigde Staten)

2 225 658

5,40%

Totaal uitstaande aandelen

41 249 296

100%

(*) Elke categorie van de stemgerechtigde financiële instrumenten van de vennootschap voor iedere persoon, entiteit of groep
van personen of entiteiten, waarvan de vennootschap weet dat
ze ten minste, rechtstreeks of onrechtstreeks, 3 % of meer
bezitten, wordt in deze lijst opgenomen
De Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van 30 maart
2007 besloot om 2 200 000 naakte ‘U’-warrants (inschrijvingsrechten) uit te geven. Conform de voorwaarden en condities van
het ‘U’-warrantsplan dat in het kader van de eerder vermelde
uitgave van ‘U’-warrants werd goedgekeurd, kreeg de Raad van
Bestuur de toestemming om alle of enkele van de vernoemde
warrants toe te kennen aan bestuurders, zelfstandigen (zoals
opgelijst in het ‘U’-warrantsplan) en/of personeel. Eind 2007
was geen enkele ‘U’-warrant toegekend aan één van die
personen.
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OPBRENGSTEN
De opbrengsten voor 2007 stegen met 7,7 % tot
k€ 301 507, vergeleken met k€ 279 868 in 2006.
GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE VERKOPEN
Wij verwijzen naar toelichting 2: “Bedrijfssegmenten en geo
grafische spreiding” in de toelichtingen bij de geconsolideerde
jaarrekening in dit jaarverslag voor verdere informatie betreffende de geografische spreiding van verkopen.
BRUTOWINSTMARGE
De brutomarge voor 2007 bedroeg 29,6 % ten opzichte van de
opbrengsten in vergelijking met een brutomarge van 37,4 % in
2006. Met een kostprijs van verkochte goederen van
k€ 212 300 bedroeg de brutowinst k€ 89 207, een daling van
14,7 % in vergelijking met de brutowinst van 2006 ter waarde
van k€ 104 614.
BEDRIJFSKOSTEN
In 2007 bedroegen de bedrijfskosten, inclusief afschrijvingen en
waardeverminderingen, k€ 86 673 in vergelijking met
k€ 62 477 in 2006.
BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT)
Tijdens het boekjaar bedroeg het bedrijfsresultaat k€ 2 534, of
0,8 % van de opbrengsten. In 2006 was de EBIT
k€ 42 137 of 15,1 % van de opbrengsten. Dat komt overeen
met een daling van 94 %.
EBITDA
In 2007 bedroeg de EBITDA k€ 22 438, of 7,4 % van de
opbrengsten. Een daling van 57,8 % in vergelijking met de

FINANCIEEL RESULTAAT
Option realiseerde een positief financieel resultaat van
k€ 138 in 2007. De wisselkoerswinsten liepen op tot
k€ 750, voornamelijk dankzij de zwakke dollarkoers. Option
ontving ook k€ 1 140 interesten uit risicovrije beleggingen van
de beschikbare liquide middelen. In totaal ontvingen klanten
betalingskortingen ter waarde van k€ 1 091 voor kontante
betaling. k€ 473 was toe te kennen aan de wijziging in de
marktwaarde van afgeleide financiële instrumenten en de overige financiële kosten van k€ 187 vloeiden voornamelijk voort
uit leasingovereenkomsten en bankkosten.
NETTOWINST EN WINST PER AANDEEL
De nettowinst in 2007 was k€ 6 432 of € 0,16 per uitstaand
aandeel en per aandeel na verwatering. Dat is een daling van
81,8 % ten opzichte van de nettowinst van 2006 ter waarde
van k€ 35 316 of € 0,86 per uitstaand aandeel en per aandeel
na verwatering.
BALANS
Het balanstotaal bedroeg k€ 185 988 op het einde van het
boekjaar, tegenover k€ 176 489 het jaar voordien.
De liquide middelen stegen tijdens het jaar van k€ 36 062 tot
k€ 36 299 op het einde van 2007.
De handelsvorderingen en overige vorderingen stegen van
k€ 54 201 tot k€ 55 464 op het einde van 2007. Deze stijging
is voornamelijk toe te schrijven aan de handelsvorderingen die
toegenomen zijn van k€ 52 400 tot k€ 53 380. De toename in
overige vorderingen is voornamelijk toe te schrijven aan de toegenomen marktwaarde van financiële derivaten van k€ 473. De
portfolio van handelsvorderingen is gezond. De meeste verkopen
in niet-OESO landen werden gedekt door kredietbrieven of door
een kredietverzekering aangeboden door Delcredere. Delcredere
is een zelfstandig orgaan dat, onder garantie van de Belgische
overheid, de taak heeft de internationale economische relaties
met de niet-OESO landen te verbeteren door het risico volgend
uit export naar, import van en investeringen in de betrokken
landen te verzekeren.
De voorraden daalden van k€ 40 572 tot k€ 39 251 eind van
2007. Deze daling is toe te schrijven aan de combinatie van een
toename in componenten, goederen in bewerking en afgewerkte
producten van k€ 4 685 en een daling van k€ 5 585 tengevolge
van afwaarderingen van voorraden
18,8 % van de voorraad aan het eind van het kwartaal had betrekking op componenten, 60,7 % betrof goederen in bewerking,
terwijl het voorraadniveau van afgewerkte producten eind 2007
zeer laag bleef en goed was voor slechts 20,5 % van de totale
voorraad. In 2006 bedroegen deze percentages respectievelijk
18,8 % voor componenten, 38,7 % voor goederen in bewerking
en 8,4 % voor afgewerkte producten.

De nettoboekwaarde van immateriële en materiële vaste activa
kwam eind van 2007 uit op k€ 40 601, vergeleken met
k€ 42 097 per 31 december 2006. In 2007 bedroegen de investeringen in materiële vaste activa, voornamelijk testapparatuur,
k€ 11 467. De groep investeerde ook k€ 20 931 in immateriële
vaste activa, waarvan k€ 17 699 in geactiveerde ontwikkelingsprojecten en k€ 3 232 voornamelijk in bijkomende licenties.
Tijdens het boekjaar stegen de schulden op ten hoogste één jaar
tot k€ 67 129, in vergelijking met k€ 53 125 in 2006. Deze
toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toename in het
aantal handels- en overige schulden (+k€ 10 369), een toename
in het aantal provisies ter waarde van k€ 5 976 en een daling
van de te betalen belasting (-k€ 2 341).
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EBITDA van 2006 ter waarde van k€ 53 134, of 19 % van de
opbrengsten.

De groep genereerde een uitgestelde belastingverplichting,
voornamelijk door het activeren van commerciële ontwikkelingsprojecten door de toepassing van IFRS38. In 2007 steeg deze
verplichting met k€ 435 wat bijna volledig toe te schrijven was
aan ontwikkelingsprojecten.
Op een balanstotaal van k€ 185 988 bedroeg het totale eigen
vermogen k€ 118 094. Eind 2007 kwam de solvabiliteitsratio
van de groep bijgevolg uit op 63,5 %, in vergelijking met 63,2 %
per einde 2006.
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in 2007
k€ 32 765, een stijging in vergelijking met het cijfer van 2006
van k€ 4 944.
BESTEMMING VAN HET NIET-GECONSOLIDEERDE RESULTAAT
De enkelvoudige jaarrekening van Option NV (Belgische boekhoudnormen) geeft over 2007 een nettowinst van k€ -12 767,
in vergelijking met de nettowinst van k€ 22 832 in 2006.
Het voornemen om op termijn dividend uit te keren, zal afhangen van de netto niet-geconsolideerde resultaten van Option
NV, van de financiële toestand van de vennootschap, van de
aangelegde wettelijke reserves en van andere factoren die de
Raad van Bestuur of de gewone aandeelhoudersvergadering van
belang achten.
De Raad van Bestuur stelt voor om de niet-geconsolideerde
nettowinst van k€ -12 767 over 2007 toe te voegen aan overgedragen winst van het vorige boekjaar.
Resultaatverwerking - verkort schema (conform de Belgische boekhoudnormen)
31 december - in k€ (duizend EUR)

Overgedragen winst /
(overgedragen verlies) van het
vorige boekjaar
Te bestemmen winst / (te verwerken verlies) van het boekjaar
Te bestemmen winstsaldo / (te
verwerken verliessaldo)
Wettelijke reserve

2007

2006

25 177

2 345

(12 767)

22 832

12 410

25 177

-

-
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Geconsolideerde Resultatenrekening

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
In k€ (duizend EUR), behalve cijfers per aandeel

Opbrengsten

Toelichting

2007

2006

2

301 507

279 868

(212 300)

(175 254)

89 207

104 614

Kostprijs verkochte goederen
Brutowinst
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

3-4

(31 159)

(18 302)

Kosten van verkoop, marketing en royalty’s

3-4

(38 600)

(32 794)

Algemene en administratiekosten

3-4

(16 914)

(11 381)

(86 673)

(62 477)

2 534

42 137

Totale bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële kosten

5

(2 255)

(1 790)

Financiële opbrengsten

5

2 393

2 390

138

600

2 672

42 737

3 760

(7 421)

6 432

35 316

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen

41 249 296

41 249 296

Verwaterd gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen

41 249 296

41 249 296

0.16

0.86

Financieel resultaat
Winst vóór belastingen
Belastingen

6

Nettowinst

Winst per aandeel vóór verwatering/na verwatering

17
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Geconsolideerde Balans
Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
In k€ (duizend EUR)

Toelichting

2007

2006

ACTIVA
Liquide middelen

7

36 299

36 062

Handels- en overige vorderingen

8

55 464

54 201

Belastingsvorderingen

2 958

110

39 251

40 572

133 972

130 945

10

20 139

12 099

Immateriële vaste activa

11

20 462

29 998

Uitgestelde belastingvorderingen

12

11 333

3 303

Overige vorderingen

8

Voorraden

9

Totaal der vlottende activa
Materiële vaste activa

Totaal der niet-vlottende activa
Totaal activa

82

144

52 016

45 544

185 988

176 489

59 505

49 137

1 573

3 914

75

74

PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)
Handels- en overige schulden

13

Te betalen belastingen
Langetermijn schulden die binnen één jaar vervallen

16

Voorzieningen

14

Totaal schulden op ten hoogste één jaar

53 125

Handels- en overige schulden

13

-

11 326

Schulden op meer dan één jaar

16

74

148

Uitgestelde belastingverplichtingen

12

Totaal schulden op meer dan één jaar
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5 976
67 129

691

256

765

11 730

Geplaatst kapitaal

17

6 116

6 116

Uitgiftepremies

17

43 865

43 865

Reserves

17

363

335

Overgedragen resultaat

17

67 750

61 318

Totaal eigen vermogen

118 094

111 634

Totaal schulden en eigen vermogen

185 988

176 489

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
In k€ (duizend EUR)

2007

2006

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Nettowinst (A)

6 432

35 316

17 924

10 987

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

1 980

10

Waardeverminderingen van voorraden

8 892

145

Waardeverminderingen op handelsdebiteuren

1 476

200

Wijziging in voorzieningen

5 976

-

796

(202)

(1 140)

(1 112)

124

97

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten)
Intrest (opbrengsten)
Intrestkosten
Verlies/(winst) op de uitwaardering van financïele activa
Verlies/(winst) op de verkoop van materiële vaste activa

(473)

-

16

(5)

Belastingen

(3 760)

7 421

Totaal (B)

31 811

17 541

Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal
(C)=(A)+(B)

38 243

52 857

Afname / (toename) van handels- en overige vorderingen

(13 878)

(16 996)

1 322

(21 077)

Afname / (toename) van voorraden
Toename / (afname) van handels- en overige schulden
Totaal der mutaties in bedrijfskapitaal (D)
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D)

14 781

(2 296)

2 225

(40 369)

40 468

12 488

(Betaalde) intresten (F)

(87)

(21)

Ontvangen intresten (G)

1 133

377

(Betaalde) / ontvangen belastingen (H)

(8 749)

(7 900)

KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (I)=(E)+(F)+(G)+(H)

32 765

4 944

(27)

5
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Geconsolideerd Kasstroomoverzicht

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

-

227

(11 467)

(6 440)

(3 232)

(1 660)

Uitgaven van productontwikkeling

(17 699)

(10 011)

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (J)

(32 425)

(17 879)

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Aflossingen van leningen
Terugbetaling schulden financiële leasing

(74)

-

-

(286)

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (K)

(74)

(286)

Nettotoename /(afname) van liquide middelen =(I)+(J)+(K)

266

(13 221)

36 062

49 288

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

(29)

(5)

36 299

36 062

266

(13 221)
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Mutatieoverzicht van het Geconsolideerde Eigen Vermogen

In k€ (duizend EUR)

Geplaatst
kapitaal

Op 1 januari 2006

Op aandelen
gebaseerde
betalingsreserve

Valutakoers
verschillen

Overgedragen
resultaat

Totaal

6 116

43 865

360

(3)

26 002

76 340

Nettowinst

-

-

-

-

35 316

35 316

Netto valutakoersverschillen

-

-

-

(22)

-

(22)

6 116

43 865

360

(25)

61 318

111 634

Nettowinst

-

-

-

-

6 432

6 432

Netto valutakoersverschillen

-

-

-

28

-

28

6 116

43 865

360

3

67 750

118 094

Op 31 december 2006

Op 31 december 2007
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TOELICHTING 1: Voornaamste boekhoudprincipes
OMSCHRIJVING VAN DE GROEP EN ORGANISATIE
Option NV (de Vennootschap) is actief in de sector van de
telecommunicatie en is gespecialiseerd in het ontwerp, de
ontwikkeling, de productie, de installatie, de aan- en verkoop
van toepassingen voor draadloze datacommunicatie zoals datakaarten, USB-apparaten, draadloze routers en (geïntegreerde)
modules. De Vennootschap werd opgericht op 3 juli 1986 en
stond initieel, sinds november 1997, genoteerd op de Europese
contantmarkt (‘Easdaq’ later ‘NASDAQ Europe’) en staat sinds
2003 genoteerd op Eurolist van Euronext Brussel (Ticker: OPTI).
Option NV is een Naamloze Vennootschap (NV) naar Belgisch
recht die haar aandelen in het openbaar te koop aanbiedt.
Option NV is vertegenwoordigd in verschillende continenten. De
belangrijkste vestigingen zijn de hoofdzetel in Leuven (Gaston
Geenslaan 14, 3001 Leuven) enerzijds en de productiesite en
logistieke vestiging in Cork (Ierland) anderzijds. De volledige
lijst van alle ondernemingen die deel uitmaken van de groep is
terug te vinden in Toelichting 23: Ondernemingen behorend tot
Option.
De geconsolideerde jaarrekening van de groep voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2007 omvat Option
NV en de bijhorende dochterondernemingen (waarnaar samen
wordt verwezen met ‘Option’ of ‘de Groep’). Op de Raad van
Bestuur van 12 maart 2007 werd het jaarrapport goedgekeurd
voor vrijgave en kreeg Jan Callewaert de volmacht om het
verslag te ondertekenen.
CONFORMITEITSVERKLARING
De jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met
de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals
gepubliceerd door de International Accounting Standards Board
(IASB) en goedgekeurd door de Europese Gemeenschap.
TOEPASSING VAN NIEUWE EN HERZIENE STANDAARDEN
Standaarden en interpretaties van toepassing in het huidige jaar
In het huidige jaar heeft de Groep IFRS 7 Financiële instrumenten:
toelichtingen toegepast, welke van toepassing werd beginnend of
na 1 januari 2007, en de wijzigingen aan IAS 1 presentatie van
financiële rekeningen.
De impact van de toepassing van IFRS 7 en de wijzigingen aan
IAS 1 bestaat erin uitgebreidere toelichtingen te verschaffen
omtrent de financiële instrumenten (toelichting 19) en het beheer
van het kapitaal (toelichting 18) van de Groep.
Vier interpretaties opgelegd door de “Internation Financial
Reporting Interpretations Committee” zijn van toepassing voor de
huidige periode; Deze zijn IFRIC 7 gebruik van de “Restatement
Approach” onder IAS 29, Financiële rapportering in hyperinflatoire
markten; IFRIC 8 toepassingsgebied van IFRS 2; IFRIC 9 Herevalueren van embedded derivaten; en IFRIC 10 Interim Financiële
rapportering en bijzondere waardeverminderingen.
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Het aanwenden van deze interpretaties heeft niet geleid tot wijzigingen in de boekhoudprincipes van de Groep.
Op voorhand aanwenden van standaarden en interpretaties
De Groep heeft ervoor geopteerd om geen standaarden of interpretaties toe te passen voor deze effectief dienen te worden toegepast.
Standaarden en interpretaties in ontwikkeling, nog niet
van toepassing
Op het ogenblik van de goedkeuring van de jaarrekening waren
onderstaande standaarden en interpretaties al gepubliceerd,
maar nog niet van toepassing:
• IAS 1 Presentatie van de jaarrekening (van toepassing vanaf
het boekjaar beginnend of volgende op 1 januari 2009). Deze
standaard vervangt IAS 1 Presentatie van de jaarrekening
(herzien in 2003) zoals gewijzigd in 2005
• Wijziging aan IAS 27 Geconsolideerde en individuele jaarrekeningen. Deze standaard wijzigt IAS 27 Geconsolideerde
en individuele jaarrekeningen (herzien in 2003)
• IFRS 3 Bedrijfscombinaties (De nieuwe vereisten zijn van
toepassing op bedrijfscombinaties met datum van acquisitie
op of na het begin van het eerste boekjaar vanaf 1 juli 2009).
Deze standaard vervangt IFRS 3 Bedrijfscombinaties zoals
uitgegeven in 2004
• IFRS 8 Operationele segmenten (van toepassing vanaf het
boekjaar beginnend of volgend op 1 januari 2009).
• IAS 23 (Wijziging) Financieringskosten (van toepassing vanaf
het boekjaar beginnend of volgend op 1 januari 2009)
• IFRIC 11 IFRS 2 Transacties in groepsaandelen en ingekochte
eigen aandelen (van toepassing vanaf het boekjaar beginned
of volgend op 1 maart 2007)
• IFRIC 12 Dienstenconcessiecontracten (van toepassing vanaf
het boekjaar beginnend of volgende op 1 januari 2008)
• IFRIC 13 Klantengetrouwheidsprogramma’s (van toepassing
vanaf het boekjaar beginnend of volgende op 1 juli 2008)
• IFRIC 14 IAS 19 – Beperking van de activa uit hoofde van
toegezegde pensioenregelingen, minimale financieringsverplichtingen en de interactie daartussen (van toepassing vanaf
het boekjaar beginnend of volgende op 1 januari 2008).
De Groep verwacht dat het toepassen van deze standaarden en
interpretaties in de toekomst geen relevante impact zal hebben
op de jaarresultaten van de groep in de periode van eerste
toepassing.
GEBRUIK VAN RAMINGEN
Om deze jaarrekening op te stellen moet het management
ramingen en veronderstellingen maken die invloed hebben
op de bedragen die in de jaarrekening en in de bijbehorende
toelichtingen worden gepubliceerd. Het gaat daarbij voornamelijk over de recupereerbaarheid van vaste activa, uitgestelde
belastingen, immateriële vaste activa, garantieverplichtingen
en andere waarschijnlijke verplichtingen op de afsluitingsdatum
van de jaarrekening en het gepubliceerde bedrag van baten en
lasten tijdens de gerapporteerde periode. De Groep gebruikt
deze ramingen voor de gewone bedrijfsuitoefening om garantie-

De inschattingen en onderliggende veronderstellingen worden
continu herzien. Herzieningen van de boekhoudkundige inschattingen worden opgenomen in de periode waarin de herziening
plaatsvindt in zoverre de herziening alleen die periode betreft, of
in de periode van de herziening en toekomstige periodes als de
herziening zowel de huidige als toekomstige periodes betreft.
De beoordelingen die het management maakt bij de toepassing
van IFRS en die een belangrijk effect hebben op de jaarrekening
en de inschattingen waardoor het risico bestaat dat zij in het
komende jaar materieel moeten worden aangepast, worden in
de relevante toelichtingen hierna nader omschreven.
CONSOLIDATIEPRINCIPES
De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekening van alle
dochterondernemingen die door de Groep worden gecontroleerd. Controle bestaat wanneer de Groep de bevoegdheid
heeft om het financiële en operationele beleid te bepalen en de
voordelen verwerft uit de activiteiten van de entiteiten. Controle
wordt verondersteld te bestaan wanneer de Groep, rechtstreeks
of onrechtstreeks, meer dan 50 % van de stemmen in handen
heeft die zijn verbonden aan het aandeelkapitaal van een onderneming. Het bestaan en het effect van potentieel uitoefenbare
stemrechten worden mee in beschouwing genomen bij de
beoordeling van het bestaan van de controle.
Dochterondernemingen worden geconsolideerd vanaf de datum
waarop de controle wordt verworven. De consolidatie kent een
einde op de datum waarop de controle verdwijnt.
Alle transacties tussen de ondernemingen van de Groep, alle
balansen en alle niet-gerealiseerde winsten op transacties tussen groepsondernemingen, worden bij consolidatie geëlimineerd. Niet-gerealiseerde verliezen worden ook geëlimineerd
op dezelfde manier als niet-gerealiseerde winsten tenzij een
bijzondere waardevermindering van toepassing is op het activa
dat onderwerp is van de transactie. De boekhoudprincipes van
dochterondernemingen worden in lijn gebracht met die van de
groep om de consistentie te verzekeren in de rapportering.
Op het einde van 2004 werd een dochteronderneming opgericht
in de Verenigde Staten, Option Inc. Aangezien de vestiging immaterieel van omvang is, maakt deze vennootschap geen deel
uit van de consolidatiekring van 2007 en 2006.

DE BOEKHOUDPRINCIPES KUNNEN ALS VOLGT
WORDEN SAMENGEVAT:
(1)	VREEMDE VALUTA
Functionele en rapporteringvaluta
De jaarresultaten van de individuele entiteiten die tot de
Groep behoren, worden uitgedrukt in de munteenheid van de
voornaamste economische ruimte waarbinnen deze entiteiten
opereren (functionele munteenheid). De geconsolideerde
financiële rapportering wordt weergegeven in euro, de functionele en rapporteringmunteenheid van de vennootschap.
Alle ondernemingen binnen de Groep hebben de euro als
functionele munt, behalve:
- de Zweedse dochteronderneming voor wie de functionele
munt de Zweedse kroon is
- de Japanse dochteronderneming voor wie de functionele
munt de Japanse yen is
- de dochterondernemingen in Hong Kong en Taiwan voor
wie de functionele munteenheden respectievelijk de
Hong Kong dollar en de Nieuwe Taiwanese dollar zijn
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verplichtingen, verouderde stock en surplusvoorraden, dubieuze
debiteuren, de economische levensduur van R&D projecten,
de waardering van intellectuele eigendomsrechten, afgeleide
financiële instrumenten en andere reserves te waarderen.
De uiteindelijke resultaten kunnen afwijken van de gemaakte
inschattingen.

Transacties in vreemde valuta
Bij het opstellen van de jaarrekeningen van de individuele
entiteiten worden transacties andere dan in euro, geboekt
tegen wisselkoersen die gelden op datum van de transacties.
Op iedere balansdatum worden monetaire activa en passiva
uitgedrukt in vreemde valuta omgezet tegen de koers op de
balansdatum. Niet-monetaire activa en passiva aan reële
waarde, uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de wisselkoers die geldt op de datum waarop de reële
waarde werd bepaald. Winsten en verliezen afkomstig uit de
vereffening van wisseltransacties en uit de omrekening van
monetaire activa en passiva uitgedrukt in vreemde valuta
worden erkend in de resultatenrekening van die periode.
Omrekening van de resultaten en de financiële positie van
de buitenlandse activiteiten
Voor doeleinden van de geconsolideerde jaarrekening worden
activa en passiva van buitenlandse activiteiten omgezet in
euro tegen de wisselkoersen die gelden op balansdatum.
Inkomsten en uitgaven worden omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoersen voor de periode, tenzij de wisselkoersen
aanzienlijk schommelden tijdens die periode. Dan worden
immers de wisselkoersen op datum van de transacties
gebruikt. De componenten van het eigen vermogen worden
aan historische koers omgezet. De wisselkoersverschillen die
hieruit mogelijks voortvloeien uit de euro-omzetting van het eigen vermogen tegen de koers op rapporteringdatum, worden
geboekt als ‘verschillen in nettovalutakoers’ onder de rubriek
‘Eigen vermogen’. Dergelijke wisselkoersverschillen worden in
resultaat genomen tijdens de periode waarin de buitenlandse
activiteit afgestoten of beëindigd wordt.
(2) TOEREKENING EN VERANTWOORDING VAN OPBRENGSTEN
De Groep genereert hoofdzakelijk opbrengsten uit de verkoop
van haar producten en technologie, en uit het in licentie geven
van haar technologie. Deze verkopen worden erkend als
opbrengsten wanneer
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1. de Vennootschap de significante risico’s en de voordelen
van eigendom van de goederen heeft overgedragen aan de
koper
2. de Vennootschap noch betrokkenheid in het beheer van de
goederen die gewoonlijk verbonden worden aan eigendom noch effectieve controle over de verkochte goederen
behoudt
3. de opbrengst betrouwbaar kan gewaardeerd worden
4. het waarschijnlijk is dat de economische voordelen
verbonden aan de transactie aan de Vennootschap zullen
toekomen
5. de opgelopen of op te lopen kosten of om met betrekking
tot de transactie betrouwbaar kunnen gemeten worden.
Voor samengestelde verkopen, wordt de totale opbrengst toegewezen aan de reële waarde van de individuele elementen,
die dan gewaardeerd worden op basis van de onderliggende
boekhoudprincipes, van toepassing op dat element. Indien de
marktwaarde van één of meer van de elementen niet kan worden bepaald, wordt de opbrengst gespreid over de verwachte
resterende contractuele looptijd.
Mijlpaalopbrengsten volgende uit ontwikkeling worden erkend
als opbrengsten zodra deze definitief verworven zijn, tenzij de
Groep betrokken blijft in het programma. In dit geval wordt de
mijlpaalopbrengst slechts erkend in de mate er kosten werden
opgelopen (en in het licht van de globale projectopbrengsten
en –kosten).
Definitief verworven voorafbetalingen worden slechts erkend
als opbrengst voor zover er producten of diensten geleverd
werden in een afzonderlijke transactie en de Groep aan alle
voorwaarden en verplichtingen van de onderliggende overeenkomst heeft voldaan. In het geval van blijvende betrokkenheid
van de Groep, zal de voorafbetaling niet beschouwd worden
als een afzonderlijke transactie en zal de erkenning van de
opbrengsten op basis van de marktwaarde gespreid worden
over de looptijd van de overeenkomst.
Op het ogenblik van de transactie beoordeelt de Groep of het
door de klant verschuldigde bedrag onveranderlijk en vaststelbaar is en of de inning van de vordering redelijk zeker is. De
Groep beoordeelt of het verschuldigde bedrag onveranderlijk
en vaststelbaar is op basis van de voorwaarden vermeld in de
overeenkomst met de klant, inclusief maar niet beperkt tot, de
betalingsvoorwaarden vermeld in de overeenkomst. De Groep
beoordeelt de inning van de vordering op basis van verschillende factoren, inclusief het historische betalingsgedrag en de
kredietwaardigheid van de klant. Indien de Groep van oordeel
is dat de inning van een verschuldigd bedrag niet redelijk
zeker is, worden de opbrengsten uitgesteld tot op het moment
waarop de inning redelijk zeker wordt.
Klanten zijn onder meer Value-Added Resellers (VAR’s),
Original Equipment Manufacturers (OEM’s), service providers
van draadloze communicatie, internationale operatoren en
eindgebruikers. Uitgestelde opbrengsten worden geboekt
wanneer de Groep vooruitbetalingen ontvangt vooraleer aan
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de bovenstaande maatstaven voor toerekening en verantwoording van opbrengsten is voldaan.
Een beperkt aantal contracten geeft de klant recht op een
kredietnota in geval van prijserosie gedurende een bepaalde
periode volgend op de initiële verkoop. De mogelijke kortingen
volgend uit dergelijke inkomsten worden geschat op het
ogenblik van de verkoop en worden in mindering gebracht van
de opbrengsten.
Financiële kortingen die de marktrente overstijgen, worden in
mindering gebracht van de opbrengsten.
(3)	ROYALTY’S OP BASIS VAN DE VERKOOP VAN PRODUCTEN
In het kader van licentieovereenkomsten heeft de Groep
zich ertoe verbonden royalty’s te betalen voor het gebruik
van bepaalde essentiële gepatenteerde technologieën in
draadloze datacommunicatie. De Groep gaat ervan uit dat
royaltyverplichtingen bepaald kunnen worden in overeenstemming met de voorwaarden die werden bedongen met
de octrooihouders. Royaltyverplichtingen worden opgenomen
als ‘kosten voor verkoop, marketing en royalty’s.
(4) BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op de winst of het verlies voor het boekjaar
omvatten verschuldigde en uitgestelde belastingen. De
belastingen worden geboekt in de resultatenrekening tenzij
ze betrekking hebben op transacties die direct in het eigen
vermogen werden opgenomen. In dat geval worden de
belastingen direct geboekt in het eigen vermogen.
Verschuldigde belastingen omvatten de verwachte belastingverplichtingen op het belastbare inkomen van het
jaar. De belastbare basis verschilt van het resultaat voor
belastingen zoals opgenomen in de jaarrekening omdat
bepaalde elementen van de inkomsten of de uitgaven in
andere boekjaren belast of vrijgesteld worden en andere
elementen die definitief verworpen worden of aftrekbaar
zijn. ‘Enacted’ (waarbij de letter van de wet wordt toegepast) of ‘substantially enacted’ (waarbij de geest van de
wet wordt toegepast, d.w.z. bepaalde aspecten) belastingtarieven worden gebruikt om de verschuldigde belastingen
op balansdatum te bepalen.
Uitgestelde belastingen zijn voorzien, gebruik makend van
de passivamethode, voor alle tijdelijke verschillen die zich
voordoen tussen de aanslagvoeten van activa en passiva
en hun nettoboekwaarde ten behoeve van financiële verslaggeving. ‘Enacted’ (waarbij de letter van de wet wordt
toegepast) of ‘substantially enacted’ (waarbij de geest van
de wet wordt toegepast, d.w.z. bepaalde aspecten) belastingtarieven worden gebruikt om de uitgestelde belastingen
te bepalen.
Uitgestelde belastingverplichtingen worden algemeen
erkend voor alle tijdelijke belastingverschillen. Uitgestelde
belastingvorderingen worden enkel opgenomen wanneer

Uitgestelde belastingsverplichtingen en –vorderingen worden tegenover elkaar afgezet indien wettelijk is toegelaten
om de verschuldigde belastingen en vorderingen tegenover
elkaar af te zetten en indien deze betrekking hebben op
belastingen geheven door dezelfde belastingsautoriteiten
en indien de groep de intentie heeft dit recht uit te voeren.
(5)	VOORRADEN
De voorraden grondstoffen (hoofdzakelijk elektronische
componenten) en goederen in bewerking, worden geboekt
tegen de kostprijs (FIFO-methode) of, indien die lager is,
tegen de realisatiewaarde.
De voorraden van afgewerkte producten worden geboekt
tegen de laagste van de kostprijs of de netto realiseerbare
waarde. De kostprijs omvat directe materialen en, indien
van toepassing, directe arbeidskosten en de overhead
kosten die zijn gemaakt om de voorraden naar hun huidige
locatie en in hun huidige toestand te brengen. De kostprijs
wordt berekend volgens de methode van het gewogen
gemiddelde.
De netto realiseerbare waarde is de geschatte verkoopprijs
min de geschatte kosten om het product af te werken en
om de verkoop te realiseren.
De Groep erkent voorraad in consignatie op haar balans
tenzij er een aanzienlijke overdracht van de risico’s en
voordelen verbonden aan het eigendom heeft plaatsge
vonden naar de geconsigneerde.
De Groep waardeert doorlopend de voorraden van verouderde artikelen of langzaam roterende artikelen, en legt
waar nodig voorzieningen aan.

(6) MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa van de Groep omvatten specifieke productieapparatuur en worden gewaardeerd tegen
de historische kost min de gecumuleerde afschrijvingen
en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Kosten,
opgelopen na initiële erkenning zullen deel uitmaken in
de waarde van het activa of zullen als afzonderlijk activa
worden behandeld in de mate dat de verbonden toekomstige
economische voordelen aan de Groep toekomen en indien
de gerelateerde kosten op een betrouwbare wijze kunnen
worden bepaald. Kosten met betrekking tot onderhoud en
herstelling worden ten laste genomen van de resultatenrekening op het ogenblik waarop ze zich voordoen. De kosten
van uit bedrijf genomen of verwijderde activa en de bijhorende gecumuleerde afschrijvingen zullen op het ogenblik
van buitengebruikstelling in de resultatenrekening worden
verwerkt als overige opbrengsten of kosten ten belope van
de winst of het verlies bij de buitengebruikstelling.
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het management het waarschijnlijk acht dat er voldoende
toekomstige belastbare winsten zullen zijn om het belastingvoordeel te kunnen genieten. Uitgestelde belastingvorderingen worden op iedere balansdatum geëvalueerd
en worden afgeboekt in de mate dat het niet langer
waarschijnlijk is dat het gerelateerde belastingvoordeel zal
worden gerealiseerd.

De activa worden lineair afgeschreven over de geschatte
economische levensduur, met name:
•
•
•

Machines en computeruitrusting
Meubilair en rollend materieel
Inrichtingen

2 tot 10 jaar
5 jaar
3 tot 9 jaar

De geschatte levensduur, de restwaarden en de afschrijvingsmethode worden steeds herzien op balansdatum
zodat eventuele gewijzigde inschattingen verwerkt worden
op vooruitziende basis.
Activa in aanbouw worden geboekt aan kostprijs. Die
omvat de kosten voor de bouw en materiële vaste activa
en andere directe kosten. Deze activa worden slechts
afgeschreven vanaf het ogenblik waarop ze klaar zijn voor
hun bestemd gebruik. Op dat ogenblik worden de activa
naar de relevante rubrieken binnen de materiële vaste
activa verplaatst.
(7)	LEASING
Huuroperaties kunnen worden opgesplitst in twee soorten huur:
Financiële leasing
	Leasing waarbij de Groep een aanzienlijk deel van de
risico’s en de opbrengsten van eigendom op zich neemt
worden in de categorie ‘financiële leasing’ ondergebracht.
Zij worden gemeten tegen het laagste bedrag van de reële
waarde en de geraamde huidige waarde van de minimale
huurbetalingen bij het begin van de huur, te verminderen
met de gecumuleerde afschrijvingen en verliezen door
bijzondere waardeverminderingen.
Elke leasingbetaling wordt toegekend aan het passief en
aan de financieringskosten om te komen tot een constante
periodieke rentevoet op het uitstaande financieringssaldo.
De overeenstemmende leasingverplichtingen, zonder
financieringskosten, zijn opgenomen onder de schulden die
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op minder en op meer dan één jaar vervallen. Het renteelement wordt geboekt ten laste van de resultatenrekening
over de leasingtermijn. Activa onder financiële leasing
worden afgeschreven over de gebruiksduur van de activa
volgens de door de Groep uiteengezette regels. Als er geen
zekerheid bestaat of de Groep eigenaar zal worden van het
actief op het einde van de huurovereenkomst, dan gebeurt
de afschrijving over de kortste periode: de huurtermijn of
de gebruiksduur van de activa.
Operationele leasing
	Leasing waarbij een aanzienlijk deel van de risico’s en de
opbrengsten van eigendom effectief door de verhuurder
worden behouden, worden beschouwd als operationele
leasing. Betalingen voor operationele leasing worden
lineair ten laste genomen van de resultatenrekening over
de duur van de overeenkomst.
(8)		IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
(A) ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN GERELATEERDE
OVERHEIDSSUBSIDIES
Uitgaven voor onderzoek worden als uitgave opgenomen
wanneer ze worden opgelopen.
De Groep gebruikt de boekhoudkundige kostenverminderingmethode voor onderzoekssubsidies waarbij het voordeel van de subsidie wordt erkend als een vermindering
van de kostprijs van de aanverwante uitgaven. Dit wanneer
is voldaan aan bepaalde criteria die zijn bedongen in de
voorwaarden van die subsidieovereenkomsten en voor zover de nodige garanties werden gegeven dat de subsidies
effectief zullen worden ontvangen.
Kosten van ontwikkelingsprojecten (voor het ontwerpen en
testen van nieuwe of verbeterde producten) worden opgenomen als immateriële activa conform IAS 38 Immateriële
Activa, indien voldaan is aan de volgende criteria en de
Groep de volgende zaken kan aantonen:
- de technische haalbaarheid om het immaterieel actief te
voltooien zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik
		 of verkoop
- het voornemen van de Groep om het immaterieel actief
te voltooien en het te gebruiken of te verkopen
- de mogelijkheid voor de Groep om het immaterieel actief
te gebruiken of te verkopen
- op welke wijze het immaterieel actief toekomstige
economische voordelen zal genereren (bijvoorbeeld het
bestaan van een markt of, indien het intern zal worden
gebruikt, het nut van het immaterieel actief)
- de beschikbaarheid van geschikte technische, financiële
en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en
het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen
- de mogelijkheid voor de Groep om op betrouwbare wijze
de uitgaven te meten die toe te rekenen zijn aan de
ontwikkeling van het immaterieel actief
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Het initieel opgenomen bedrag voor intern ontwikkelde
immateriële vaste activa bestaat uit het totaal van de opgelopen kosten vanaf het moment waarop het immaterieel vast
actief aan de hierboven beschreven criteria voldeed. Indien
geen intern ontwikkeld immaterieel vast actief kan worden
erkend, worden ontwikkelingskosten opgenomen in de resultatenrekening van de periode tijdens dewelke ze werden
opgelopen. Na hun initiële opname op de balans worden
deze intern ontwikkelde immateriële activa gewaardeerd aan
kost min gecumuleerde afschrijvingen en gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen, op dezelfde manier
als de overige immateriële vaste activa. De afschrijvingen
van de geactiveerde ontwikkelingskosten worden geboekt
in de resultatenrekening onder de rubriek ‘Onderzoeks- en
Ontwikkelingkosten’.
Andere ontwikkelingsuitgaven worden opgenomen als
uitgave wanneer ze worden opgelopen. Onderzoeks- en
ontwikkelingskosten die in het vorige boekjaar werden
opgenomen als kost, kunnen in een volgende periode niet
worden opgenomen als een actief. Ontwikkelingskosten met
een vaste gebruiksduur die werden geactiveerd, worden
rechtlijnig afgeschreven vanaf het begin van de commerciële
verzending van het gecertificeerde product over de periode
van zijn verwachte opbrengst die niet meer dan twee jaar
bedraagt.
Het activeren van ontwikkelingskosten, zoals hierboven
gedetailleerd beschreven, creëert een tijdelijk verschil in de
belastbare basis. Bijgevolg werd in dit verband een uitgestelde belastingverplichting geboekt.
(B) OVERIGE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De overige immateriële vaste activa omvat licenties, die
worden gewaardeerd aan kostprijs min gecumuleerde
afschrijvingen en gecumuleerde bijzondere waarderverminderingsverliezen en die door de Groep werden aangeworven voor integratie in haar producten of als hulpmiddel
voor de exploitatie van de Groep. Verder bestaan de immateriële vaste activa uit software voor de planning van de
materiaalvereisten (MRP) en voor consolidatie. De afschrijvingen gebeuren lineair over de verwachte economische
levensduur, die varieert tussen 1,5 en 5 jaar. De verwachte
economische levensduur en de afschrijvingsperiode
worden bij iedere rapporteringperiode geëvalueerd, waarbij
het effect van eventuele aanpassingen op een prospectieve
basis wordt opgenomen.
(9)		BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN
De boekwaarde van de financiële, materiële en immateriële
vaste activa wordt geëvalueerd in geval van bijzondere
gebeurtenissen. Dit om te beoordelen of er aanwijzingen
zijn dat deze activa aan een bijzondere waardevermindering onderhevig zijn. Indien die indicaties er zijn, wordt de
realisatiewaarde van het actief geschat om de bijzondere
waardevermindering vast te leggen. Indien een individueel
actief geen kasstromen genereert los van andere activa, dan

		Voor de immateriële vaste activa zal onmiddellijk een bijzondere waardevermindering worden geboekt zodra niet meer
aan de vereiste criteria (zie boekhoudprincipe 8A) is voldaan.
Immateriële vaste activa met een onbepaalde levensduur en
immateriële vaste activa die nog niet klaar zijn voor ingebruikname worden jaarlijks getest op waardeverminderingen
of telkens er een indicatie van waardevermindering is.
		De realisatiewaarde is gelijk aan de hoogste van de marktwaarde verminderd met de verkoopkosten en de gebruikswaarde. De beoordeling van de gebruikswaarde gebeurt
op basis van de huidige waarde van de verdisconteerde
toekomstige kasstromen, gebruik makend van de discontovoet voor belastingen die de huidige marktcondities van
de tijdswaarde van geld en de specifieke risico’s verbonden
aan het onderliggend activa voor zover de toekomstige kasstromen hier niet voor werden aangepast, weerspiegelt.
		Indien de realisatiewaarde van het activa (of de kasstroom
generende eenheid) lager is dan de huidige boekwaarde,
zal de boekwaarde verlaagd worden tot de realisatiewaarde.
Deze waardeverminderingen worden opgenomen in de
resultatenrekening.
		Bijzondere waardeverminderingen kunnen worden terug
genomen indien er zich een wijziging voordoet bij de
elementen die de bijzondere waardevermindering tot stand
hebben gebracht. Deze terugname kan de eigenlijke boekwaarde voor bijzondere waardevermindering, min waardeverlies en afschrijvingen, niet overschrijden. Het terugnemen
van de bijzondere waardevermindering heeft een onmiddellijk effect op het resultaat.
(10)		GARANTIE
De Groep verleent garantie op haar producten vanaf de
datum van verzending en/of verkoopdatum aan de eindklant.
De garantietermijn is in overeenstemming met de geldende
wetgeving en varieert van 12 tot 24 maanden afhankelijk van
de plaats waar de klant zich bevindt. Het beleid van de Groep
bestaat erin de geraamde kosten van garantieverlening te
boeken op het ogenblik dat de verkoop wordt opgetekend.
Op verkopen via de e-shop van de Groep en op verkopen
buiten de Europese Unie is de garantietermijn beperkt tot
ten hoogste één jaar.
(11)		PROVISIES
Een provisie wordt geboekt als:
- er een huidige verplichting is (wettelijk of constructief)
voortkomend uit een voorbije gebeurtenis

- het waarschijnlijk is dat er resources met economische
voordelen zullen buitenstromen om de verplichting te voldoen
- een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de
waarde van de verplichting
Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, wordt geen
provisie genomen.
Het bedrag dat als voorziening erkend wordt is de beste
raming van de vereisten om de huidige verplichting op
de balansdatum te vereffenen, rekening houdend met de
risico’s en de onzekerheden die eigen zijn aan de verplichting. Indien sommige of alle economische voordelen die
worden vereist om een voorziening te vergoeden van een
derde kunnen worden teruggevorderd, wordt de vordering
aanzien als een activa indien het nagenoeg zeker dat de
terugbetaling zal worden ontvangen en indien het bedrag
van terugbetaling betrouwbaar kan worden gemeten.

Financieel Verslag - IFRS

zal de Groep een inschatting maken van de realisatiewaarde
van de eenheid die de kasstromen genereert en waartoe het
actief behoort.

(12) PERSONEELSVERLONINGEN
Pensioenverplichtingen
De Groep heeft een aantal pensioenplannen voor haar personeelsleden op basis van vastgelegde bijdragen (defined contribution). De activa worden beheerd in afzonderlijke fondsen of
groepsverzekeringen. De bijdragen worden ten laste genomen
van de resultatenrekening op het ogenblik van betaling.
Op aandelen gebaseerde vergoedingen
De Groep maakt gebruik van op aandelen gebaseerde compensatieplannen waarbij warrants worden toegekend aan
werknemers, zelfstandigen en bestuurders. De reële waarde
van de diensten van werknemers die in ruil voor de warrants
worden ontvangen, wordt als een uitgave in de resultatenrekening opgenomen met een overeenkomstige toename van
het eigen vermogen.
Het bedrag dat ten laste van de resultatenrekening dient
te worden genomen over de verwervingsperiode wordt
bepaald volgens de reële waarde van de warrants, die wordt
berekend op basis van het Black Scholes-model. Daarbij
wordt rekening gehouden met de voorwaarden die van toepassing waren bij het toekennen van de warrants. Op elke
balansdatum herziet de Groep haar ramingen van het aantal
warrants die vermoedelijk uitoefenbaar zullen worden tenzij
de verbeuring van warrants plaatsvindt wegens het niet bereiken van de drempelwaarden. Eventuele correcties zullen
worden uitgevoerd in de resultatenrekening en in het eigen
vermogen over de resterende looptijd van de warrants. De
direct toe te schrijven transactiekosten worden in mindering
gebracht van het aandelenkapitaal (nominale waarde) en
uitgiftepremie op het ogenblik waarop de warrants worden
uitgeoefend.
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(13)		SEGMENTRAPPORTERING
Een segment is een autonoom deel van de Groep dat
specifieke producten of diensten levert (bedrijfssegment),
of producten of diensten levert binnen een bepaalde
economische omgeving bezig is (geografisch segment), dat
aan risico’s onderhevig is en opbrengsten genereert die
van andere segmenten te onderscheiden zijn.
Segmentresultaten omvatten de opbrengsten en kosten
die direct toe te schrijven zijn aan het segment en het relevante gedeelte van de opbrengsten en kosten die op een
redelijke wijze aan het segment kunnen worden toegewezen.
De activa en passiva van het segment bestaan uit die operationele activa en passiva die direct toe te schrijven zijn
aan het segment of er op een redelijke wijze aan kunnen
worden toegewezen. De balanselementen van het segment
omvatten geen elementen met betrekking tot inkomstenbelasting.
(14)		FINANCIELE INSTRUMENTEN
De financiële activa en de financiële passiva worden
opgenomen in de balans van de Groep zodra de Groep de
contractuele bepalingen van het instrument onderschrijft.
Handelsvorderingen en overige vorderingen
Handelsvorderingen en overige vorderingen zijn in de balans
opgenomen aan nominale waarde (in het algemeen het
gefactureerde bedrag), verminderd met een waardevermindering voor dubieuze debiteuren. Dergelijke waardevermindering
wordt opgenomen in de resultatenrekening als het waarschijnlijk is dat de Groep de vordering niet zal kunnen innen.
Waardeverminderingen voor klanten waarbij de dubieuze bedragen resulteren uit commerciële discussies worden geboekt
ten opzichte van de bedrijfsopbrengsten. In die gevallen waarbij het kredietrisico resulteert uit de mogelijkheid dat klanten
niet langer in staat zouden blijken om aan hun financiële
verplichtingen te voldoen, worden de waardeverminderingen
geboekt als waardevermindering voor dubieuze debiteuren.
	Zelfs indien één bepaald merk of een wereldwijde mobiele
operator een aanzienlijk percentage van de handelsvorderingen van de Groep zou vertegenwoordigen, dan nog sluit de
Groep transacties met de individuele verbonden telecomoperatoren, die vrij zijn om hun eigen contracten te onderhandelen en hun eigen aankooporders te plaatsen. Deze verbonden
operatoren hebben een verschillend risicoprofiel en kunnen
genieten van verschillende voorwaarden.
Handels- en overige schulden
Handels- en overige schulden worden gewaardeerd tegen
afgeschreven kostprijs.
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Liquide middelen
Als liquide middelen zijn te beschouwen cash, termijndeposito’s en de gemakkelijk realiseerbare beleggingen met
een looptijd van ten hoogste drie maanden op moment
van aankoop. Liquide middelen bestaan hoofdzakelijk uit
termijndeposito’s bij handelsbanken met een hoge kredietwaardigheidscore.
Eigen-vermogensinstrumenten
Deze worden gewaardeerd aan de gerealiseerde opbrengsten waarbij de bijkomende kosten van uitgifte in
mindering worden gebracht.
	Afgeleide financiële instrumenten
De Groep zal enkel afgeleide financiële instrumenten
afsluiten om de onderliggende risico’s te beheersen. De
afgeleide financiële instrumenten worden gewaardeerd aan
hun reële waarde bij het afsluiten van de overeenkomst en
worden vervolgens herberekend aan reële waarde. Winsten
en verliezen hieruitvolgend worden opgenomen in de
resultatenrekening.
(15) WINST PER AANDEEL
De winst per gewoon aandeel wordt berekend op basis van
het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen uitstaand
tijdens de periode.
De winst per verwaterd aandeel wordt berekend op basis
van het gewogen gemiddeld aantal verwaterde aandelen
uitstaand tijdens de periode.
TOELICHTING 2: BEDRIJFSSEGMENTEN EN
GEOGRAFISCHE SPREIDING
Segmentinformatie wordt voorgesteld met betrekking tot de
bedrijfssegmenten en geografische segmenten van de Groep.
De Groep volgt haar activiteiten op projectbasis op waarbij
elk project een verzameling van producten met gelijkaardige
technologieën vertegenwoordigt.
Sinds 2004 is Option geëvolueerd naar een groep met slechts
één overblijvend bedrijfssegment, namelijk de verkoop van
apparatuur. Hoewel Option een uitgebreid productengamma
heeft, is de Groep ervan overtuigd dat ze behoren tot eenzelfde
bedrijfssegment vermits de producten gelijkaardige economische eigenschappen hebben en eveneens gelijkaardig zijn in de
volgende gebieden:
- de aard van de producten
- de aard van het productieproces
- het type of soort klant voor deze producten
- de distributiemethoden voor deze producten
- de aard van de regelgevende omgeving voor deze producten.
In 2006 ontstond een nieuw segment (inbouwmodules, inbegrepen in ‘Overige’ in de onderstaande tabel), naast het bestaande
segment ‘Externe apparaten’, die de drempel voor segmentrapportering in 2008 waarschijnlijk zal overschrijden.

2007

2006

Externe apparaten

90%

100%

Overige

10%

0%

De meeste verkopen vinden plaats onder wereldwijde of internationale mobiele merken en worden gefactureerd aan hun lokale of nationale netwerkoperatoren of aan de partners van deze netwerkoperatoren. Dit resulteert in een risicospreiding van een grote portefeuille
bestaande uit verscheidene en gezonde debiteuren.
In 2007 realiseerde de groep 72 % van de opbrengsten binnen Europa, vergeleken met 87 % in 2006. Gegeven het beperkte aantal
klanten, worden de verkopen wereldwijd opgevolgd in plaats van op regionaal niveau.

Opbrengsten

2007

2006

Europa

72%

87%

AmeriKa

10%

4%

Azië

10%

3%

8%

6%

Andere
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Oorsprong van opbrengsten

TOELICHTING 3: Bijkomende informatie betreffende bedrijfskosten volgens aard
Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen zijn opgenomen in volgende lijnen van de resultatenrekening:

In k€ (duizend EUR)

Afschrijvingen op materiële
vaste activa

2007
Kostprijs verkochte goederen
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten
Kosten van verkoop, marketing en royalty’s
Algemene en administratiekosten
Totaal

2006

Waardeverminderingen op
immateriële vaste activa

2007

2006

Bijzondere waardeverminderingen op immateriële
vaste activa

2007

2006

Totaal
2007

2006

332

236

-

-

-

-

332

236

3 904

2 121

12 361

7 590

1 980

10

18 245

9 721

64

30

414

441

-

-

478

471

715

456

134

113

-

-

849

569

5 015

2 843

12 909

8 144

1 980

10

19 904

10 997

In 2007 heeft de Groep de geactiveerde R&D projecten onderzocht wat resulteerde in een bijzondere waardevermindering van
k€ 1 980 (2006: k€ 10). Deze waardevermindering was voornamelijk toe te schrijven aan de wijzigende technologieën en de snel
wijzigende marktomstandigheden. De onderzoekskosten bedroegen k€ 374 (2006: k€ 346).
Personeelskosten en overige sociale voordelen zijn opgenomen in de volgende rubrieken van de resultatenrekening:

2007

2006

Kostprijs verkochte goederen

4 486

3 853

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

4 753

2 970

Kosten van verkoop, marketing en royalty’s

5 825

3 349

Algemene en administratiekosten

6 313

3 765

21 377

13 937

In k€ (duizend EUR)

Totaal

Voor meer informatie verwijzen we naar Toelichting 4: Personeelskosten en overige sociale voordelen.
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Kostprijs van de verkochte goederen
Net als voorgaand boekjaar had 92% van de kostprijs van de verkochte goederen betrekking op materialen.
TOELICHTING 4: Personeelskosten en overige sociale voordelen

In k€ (duizend EUR)

Lonen en wedden
Verplichte sociale-zekerheidsbijdragen

2007

2006

15 347

10 294

4 743

3 126

Overige personeelskosten

681

25

Bijdrage in pensioenfondsen

606

492

Totaal

21 377

13 937

a) Totaal aantal ingeschreven personeelsleden per einde boekjaar

615

497

b) Gemiddeld personeelsbestand in voltijdse equivalenten

626

486

- Arbeiders

216

190

- Bedienden

402

287

8

9

- Management

Sinds 2003 dragen de Vennootschap en twee van haar dochterondernemingen bij tot plaatselijke pensioenfondsen, die worden
beheerd door verzekeringsmaatschappijen met een hoge kredietwaardigheidsgraad. Het betreft programma’s met vaste bijdragen (de
zogenaamde defined contribution-plannen) waarbij de bijdrage gedeeltelijk vast is en gedeeltelijk wordt gekoppeld aan de bedrijfswinst. De bijdrage aan pensioenfondsen bedroeg k€ 606 (2006: k€ 492).
TOELICHTING 5: Financiële resultaten

In k€ (duizend EUR)

2007

2006

Intrestopbrengsten

1 140

1 112

Intrestkosten

(124)

(97)

Nettowisselkoerswinsten / (-verliezen)
Kortingen op betalingen aan klanten
Wijziging in marktwaarde van afgeleide financiële instrumenten
Overige en bankkosten

750

881

(1 091)

(1 253)

(473)

-

(64)

(43)

138

600

De netto wisselkoerswinsten bedroegen k€ 750 of 0,25 % van de totale opbrengsten van 2007 (2006: k€ 881 of 0,31 % van de
totale opbrengsten van 2006) voornamelijk als gevolg van openstaande facturen in US dollar.
TOELICHTING 6: Belastingen

In k€ (duizend EUR)

2007

2006

Verschuldigde/Terug te vorderen belastingen op het resultaat

2 133

(9 390)

Uitgestelde inkomstenbelastingen / (-uitgaven)

1 627

1 969

Totale belastingsinkomsten / (uitgaven)

3 760

(7 421)

Belastingsinkomsten / (uitgaven) omvatten:

60

2 672

42 737

Winstbelastingen berekend aan 33,99%

(908)

(14 526)

Effect van niet-belastbare inkomsten

(173)

(147)

(1 645)

(4 167)

Effect van de verschillende belastingstarieven van dochterondernemingen
onder verschillende belastingsregilmes

Effect van niet aftrekbare uitgaven

6 486

11 419

Belastingsinkomsten / (uitgaven) erkend in de resultatenrekening

3 760

(7 421)

De belastingvoet die gebruikt werd in bovenstaande reconciliatie voor 2007 en 2006 is de vennootschapsbelastingvoet van 33,99%
die van toepassing is op ondernemingen onderhevig aan het Belgische belastingregime.
Een aantal belangrijke correctieboekingen die opgenomen werden in het vierde kwartaal van 2007, veroorzaken een significant belastingverlies in Option NV en heeft geleid tot een positief belastingresultaat voor de Groep in 2007.
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Winst voor belastingen

TOELICHTING 7: Liquide middelen

In k€ (duizend EUR)

Middelen bij financiële instellingen
Kasgeld

2007

2006

36 276

36 047

23

15

36 299

36 062

De middelen bij financiële instellingen bevatten een korte termijnbelegging op minder dan 3 maanden van k€ 24 270 in 2007
(2006: k€ 0)
TOELICHTING 8: Handels- en overige vorderingen
HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

In k€ (duizend EUR)

2007

2006

Handelsvorderingen

58 315

52 611

Waardevermindering voor dubieuze vorderingen

(4 935)

(211)

Subtotaal

53 380

52 400

Afgeleide Financiële instrumenten – positieve reële waarde

473

-

Terugvorderbare btw

903

745

Overige vorderingen

708

1 056

Subtotaal

2 084

1 801

55 464

54 201

De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit over te dragen kosten en toe te rekenen opbrengsten.
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HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

In k€ (duizend EUR)

Kaswaarborgen

2007

2006

82

144

82

144

De kaswaarborgen zijn voornamelijk huurwaarborgen in de belangrijkste vestigingen.
TOELICHTING 9: Voorraden

In k€ (duizend EUR)

Grondstoffen
Goederen in bewerking
Voorraden afgewerkte producten

2007

%

2006

%

7 390

18,8%

21 455

52,9%

23 814

60,7%

15 692

38,7%

8 047

20,5%

3 425

8,4%

39 251

40 572

Grondstoffen zijn voornamelijk chipsets en componenten. Goederen in bewerking zijn geassembleerde gedrukte schakelingen (PCB’s of
printed circuit boards) en de voorraad afgewerkte producten betreft goederen klaar voor verzending naar de eindklant.
De voorraden daalden van k€ 40 572 tot k€ 39 251 per eind 2007. Deze daling wordt verklaard door de bijkomende waardevermindering op voorraden. Per einde 2007 bedroegen deze waardeverminderingen k€ 8 342 (2006: k€1 347)
Er zijn geen voorraden als borg gegeven aan schuldeisers.
TOELICHTING 10: Materiële vaste activa

In k€ (duizend EUR)

Machines en
Computeruitrusting

Meubilair
en rollend
materieel

Inrichtingen

Activa in aanbouw

Totaal 2007

Aanschaffingswaarde
Saldo op 1 januari 2007
Netto-valutakoersverschillen

1 565

815

2 702

24 976

(3)

(5)

-

-

(8)

Verwervingen

11 688

336

831

246

13 101

Buitengebruikstellingen

(1 218)

(27)

-

-

(1 245)

Overdracht naar andere
activacategorieën

2 636

(39)

-

(2 702)

(105)

Overige bewegingen
Saldo op 31 december 2007

62

19 894

-

-

-

-

-

32 997

1 830

1 646

246

36 719

Saldo op 1 januari 2007
Netto-valutakoersverschillen
Afschrijvingen

(11 964)

(538)

(375)

-

(12 877)

1

1

-

-

2

(4 369)

(402)

(244)

-

(5 015)

Buitengebruikstellingen

1 235

27

13

-

1 275

Overdracht naar andere
activacategorieën

-

35

-

-

35

Overige bewegingen
Saldo op 31 december 2007

-

-

-

-

-

(15 097)

(877)

(606)

-

(16 580)

7 930

1 027

440

2 702

12 099

17 900

953

1 040

246

20 139

17 663

615

320

-

18 598

NETTO BOEKWAARDE
Op 1 januari 2007
Op 31 december 2007
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Afschrijvingen

Aanschaffingswaarde
Saldo op 1 januari 2006
Netto-valutakoersverschillen
Verwervingen
Buitengebruikstellingen

5

(2)

-

-

3

2 267

976

495

2 702

6 440

(41)

(24)

-

-

(65)

19 894

1 565

815

2 702

24 976

Saldo op 1 januari 2006

(9 553)

(354)

(276)

-

(10 183)

Afschrijvingen

(2 559)

(185)

(99)

-

(2 843)

Saldo op 31 december 2006
Afschrijvingen

Buitengebruikstellingen

41

24

-

-

65

Overdracht naar andere
activacategorieën

107

(26)

-

-

81

Overige bewegingen

-

3

-

-

3

(11 964)

(538)

(375)

-

(12 877)

Op 1 januari 2006

8 110

261

44

-

8 415

Op 31 december 2006

7 930

1 027

440

2 702

12 099

Saldo op 31 december 2006
Netto boekwaarde

Een brutobedrag van k€ 5 427 heeft betrekking op materiële vaste activa die volledig zijn afgeschreven maar nog steeds in gebruik zijn.
GELEASDE ACTIVA
Materiële vaste activa verworven door financiële leasing zijn als volgt samengesteld:

In k€ (duizend EUR)

2007

2006

Machines en uitrusting

0

3 145

Gecumuleerde afschrijvingen

0

(3 145)

Netto boekwaarde

0

0

De financiële leasing heeft voornamelijk betrekking op testapparatuur die door Option werd aangekocht op het einde van de leasingovereenkomst en die nog steeds in gebruik is en welke werd overgedragen naar machine en computeruitrusting per einde 2007.
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TOELICHTING 11: Immateriële vaste activa

In k€ (duizend EUR)

Geactiveerde ontwikkelingskosten

Concessies, octrooien, licenties

Software

Totaal 2007

Aanschaffingswaarde
Saldo op 1 januari 2007

26 561

21 229

1 622

49 412

(40)

-

-

(40)

-

2 990

361

3 351

17 699

-

-

17 699

Netto-valutakoersverschillen
Verwervingen
Uitgaven van productontwikkeling
Buitengebruikstellingen

-

-

-

-

(98)

-

70

(28)

-

(15 739)

-

(15 739)

44 122

8 480

2 053

54 655

Overdracht naar andere activacategorieën
Overige bewegingen
Saldo op 31 december 2007

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Saldo op 1 januari 2007

(15 409)

( 2 725)

(1 280)

(19 414)

Netto-valutakoersverschillen

12

-

-

12

Afschrijvingen

(7)

(2 272)

(372)

(2 651)

(10 258)

-

-

(10 258)

(1 980)

-

-

(1 980)

Afschrijving van gekapitaliseerde eigen
ontwikkelingsprojecten
Bijzondere waardeverminderingen
Buitengebruikstellingen
Overdracht naar andere activacategorieën
Overige bewegingen

-

-

-

-

98

-

-

98

-

-

-

-

(27 544)

(4 997)

(1 652)

(34 193)

Op 1 januari 2007

11 152

18 504

342

29 998

Op 31 december 2007

16 578

3 483

401

20 462

16 697

4 125

1 328

22 150

Saldo op 31 december 2007
Netto boekwaarde

Aanschaffingswaarde
Saldo op 1 januari 2006
Netto-valutakoersverschillen

21

-

-

21

Verwervingen

18

17 104

294

17 416

Uitgaven van productontwikkeling
Buitengebruikstellingen
Overdracht naar andere activacategorieën
Overige bewegingen
Saldo op 31 december 2006

9 994

-

-

9 994

-

-

(260)

(260)

(260)

-

260

0

91

-

-

91

26 561

21 229

1 622

49 412

(8 941)

(1 203)

(975)

(11 119)

(2)

-

-

(2)

Afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Saldo op 1 januari 2006
Netto-valutakoersverschillen
Afschrijvingen
Afschrijving van gekapitaliseerde eigen ontwikkelingsprojecten
Bijzondere waardeverminderingen

64

(11)

(1 451)

(295)

(1 757)

(6 387)

-

-

(6 387)

(10)

-

-

(10)

Overdracht naar andere activacategorieën

-

32

32

32

(71)

(42)

(81)

(90)

-

-

(90)

(15 409)

(2 725)

(1 280)

(19 414)

7 756

2 922

353

11 031

11 152

18 504

342

29 998

Overige bewegingen
Saldo op 31 december 2006

-

Netto boekwaarde
Op 1 januari 2006
0p 31 december 2006

Een brutobedrag van k€ 4 642 heeft betrekking op immateriële vaste activa die volledig zijn afgeschreven maar die nog in gebruik zijn.
In 2007, herzag de Groep de bestaande geactiveerde R&D ontwikkelingen wat leidde tot een waardevermindering van k€ 1 980
(2006: k€ 10) die hoofdzakelijk haar oorzaak vindt in wijzigende technologieën en snel wijzigende marktomstandigheden. Van dit
bedrag had k€ 1 323 betrekking op het vroegtijdig beëindigen van ontwikkelingsprojecten en k€ 657 op het verschil tussen de
boekwaarde en de restwaarde van specifieke R&D projecten. De restwaarde werd bepaald op basis van een raming van de verwachte
contributie van deze ontwikkelingsprojecten in de volgende kwarten.
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Buitengebruikstellingen

In 2006, verkreeg de Groep een licentie met betrekking tot bepaalde intellectuele eigendomsrechten voor een waarde van k€ 15 739.
Aan het eind van 2007, verkreeg de Groep een amendement bij de bestaande overeenkomst. Dit vertaalde zich in een daling van immateriële vaste activa van k€ 14 348 en een daling van de korte en lange termijnverplichtingen van k€ 15 739.
TOELICHTING 12: Uitgestelde belastingen
GEBOEKTE UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN EN -SCHULDEN

In k€ (duizend EUR)

Activa

Passiva

Netto

2007

2006

2007

2006

2007

2006

Materiële vaste activa

295

138

-

-

295

138

Immateriële vaste activa

610

-

-

(136)

610

(136)

-

-

(64)

(75)

(64)

(75)

Overige elementen

Voorraden

4 641

3 165

(627)

(45)

4 014

3 120

Belastingwaarde van overgedragen
fiscale verliezen

5 787

-

-

-

5 787

-

Bruto uitgestelde belastingvordering/(verplichting)

11 333

3 303

(691)

(256)

10 642

3 047

-

-

-

-

-

-

11 333

3 303

(691)

(256)

10 642

3 047

Saldering per belastbare entiteit
Netto uitgestelde belastingvordering/(verplichting)

De uitgestelde belastingvordering met betrekking tot overgedragen verliezen is een gevolg van significante niet-recurrente aanpassingen. De overige uitgestelde belastingvorderingen vloeiden hoofdzakelijk voort uit tijdelijke belastingsverschillen met betrekking tot
voorziene royaltylasten en een algemene voorziening voor dubieuze debiteuren.
De tijdelijke verschillen met betrekking tot investeringen in dochterondernemingen bedragen k€ 803.
De verliezen van k€ 17 026 die worden overgedragen naar volgende boekjaren resulteerden in een uitgestelde belastingvordering van k€ 5 787. Het
is meer waarschijnlijk dan niet dat de verliezen overgedragen naar volgende boekjaren door de relevante belastingautoriteiten zullen worden aanvaard
en dat voldoende toekomstige winsten voorzien zijn om de verliezen te recupereren. De overgedragen belastingverliezen zijn onbeperkt in gebruik.
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TOELICHTING 13: Handels- en overige schulden
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

In k€ (duizend EUR)

2007
Overige schulden en
overlopende rekeningen
Schulden met betrekking tot salarissen en
belastingen
Afgeleide financiële
instrumenten – negatieve
reële waarde
Overige schulden en
overlopende rekeningen

2006

52 717

41 288

1 864

1 591

946

-

3 978

6 258

59 505

49 137

Tot 2006, werd de voorziening voor garantieverplichtingen verwerkt
onder de rubriek “verworven uitgaven en uitstelde inkomsten”. In
2007 werd deze verwerkt onder de titel “Voorzieningen” en bedroeg k€1 259 (2006: k€ 110). Aangezien de garantievoorziening
aan een inschatting van de mogelijke aansprakelijkheid onderworpen is, werd dit geherrubriceerd naar “Voorzieningen”.
TOELICHTING 15: Operationele leasing
Leasing als leasingnemer
Huurgelden van niet-verbreekbare operationele leasingcontracten
zijn als volgt betaalbaar:

In k€ (duizend EUR)

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

2007

In k€ (duizend EUR)

Overige schulden

besprekingen met patenthouders over intellectuele-eigendomsrechten en wettelijke aansprakelijkheden. Het resultaat van deze
besprekingen kan van de inschattingen afwijken. Het resterende
deel van de voorzieningen betreft garantieverplichtingen en
verliezen op leveranciersovereenkomsten.

2007

2006

-

11 326

-

11 326

De schulden op meer dan één jaar worden verklaard door de
licentie die de groep heeft afgesloten met betrekking tot bepaalde
intellectuele eigendomsrechten. Aan het eind van 2007, verkreeg
de Groep een amendement bij een bestaande licentieovereenkomst. Dit vertaalde zich in een daling van immateriële vaste
activa van k€ 14 348 en een daling in de korte en lange termijnverplichtingen van k€ 15 739.
TOELICHTING 14: Voorzieningen

2006

Minder dan één jaar

1 957

2 030

Tussen één en vijf jaar

5 478

4 986

Meer dan vijf jaar

-

-

7 435

7 016

De Groep huurt een aantal kantoren, wagens en kantoormateriaal
via operationele leasing. De leasing loopt gewoonlijk over een
initiële periode van vijf tot tien jaar, met een optie om de leasing
na die datum te hernieuwen. De aflossingen worden jaarlijks
geïndexeerd. Geen enkele van de leasingcontracten omvat bijkomende huurverplichtingen.
In 2007 werd k€ 2 293 aan operationele leasing geboekt als een
kost in de resultatenrekening (2006: k€ 1 646 ).
Leasing als leasinggever
Huurgelden van niet-verbreekbare operationele leasing contracten, zijn als volgt invorderbaar:

In k€ (duizend EUR)

2007

2006
In k€ (duizend EUR)

Voorziening voor
garantieverplichtingen

1 259

110

Verliezen op leveranciersovereenkomsten

1 156

-

Juridische en overige
claims

3 561

-

5 976

110

De Groep herzag al haar rekeningen volledig en trof de gepaste
maatregelen om de stand van zaken per einde 2007 correct weer
te geven. Een groot deel van de voorzieningen is gerelateerd aan
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2007
Minder dan één jaar

2006

77

77

Tussen één en vijf jaar

-

84

Meer dan vijf jaar

-

-

77

161

De Ierse entiteit onderverhuurt een gebouw aan een derde partij.
Deze onderverhuring komt ten einde in 2008. In 2007 werd
k€ 77 (2006: k€ 77) opgenomen in de resultatenrekening als
huuropbrengsten.

TOELICHTING 17: Eigen vermogen

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
Schulden op meer dan één jaar zijn als volgt samengesteld:

We verwijzen naar de geconsolideerde rekeningen voor de
bewegingen op het eigen vermogen (Mutatie van het geconsolideerde eigen vermogen).
KAPITAALSTRUCTUUR

In k€ (duizend EUR)

Achtergestelde lening

2007

2006

74

147
Aandelen

In 2003 kreeg de Groep van het IWT (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen) een achtergestelde lening van k€ 222 ter ondersteuning
van het innoverende werk van Option op het gebied van draadloze LAN’s en van de vlotte overgang naar de pc-datakaarten
op basis van GPRS-technologie. Deze lening wordt vanaf maart
2007 afgelost in twaalf kwartaaltermijnen van k€ 18,5 met een
interest van 7,95 %.

31 december 2006

41 249 296

31 december 2007

41 249 296

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Op 30 maart 2007 keurde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een warrantenplan van 2 200 000 naakte warrants
goed (inschrijvingsrechten) goed. Van deze warrants werden er
per einde 2007 nog geen toegekend.

IWT-lening -hoofdbedrag
IWT-lening -interesten
IWT-lening -totaal

2008

2009

2010

74

74

0

29

23

0

103

97

0
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TOELICHTING 16: Schulden en kredietfaciliteiten

Het toegestane aandelenkapitaal bestaat uit 41 249 296
gewone aandelen voor een totaalbedrag van k€ 6 116. De aandelen hebben geen nominale waarde en zijn allen uitgegeven
en volledig volstort. Alle aandelen van de Vennootschap hebben
dezelfde rechten.

VALUTAKOERSVERSCHILLEN
De valutakoersverschillen omvatten alle wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de omzetting van financiële staten van
buitenlandse activiteiten.
BELONINGSREGELINGEN DOOR MIDDEL VAN TOEKENNING VAN
EIGENVERMOGENSINSTRUMENTEN

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
Schulden op ten hoogste één jaar bestonden uit:

“U”-warrants
In k€ (duizend EUR)

IWT-lening die binnen één jaar
vervalt

2007

2006

74

74

Alle bestaande schulden onder financiële leasing zijn afgehandeld voor 31 december 2006. Sindsdien zijn geen nieuwe
financiële leasingovereenkomsten afgesloten.

Op 30 maart 2007 keurde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een warrantenplan van 2 200 000 naakte warrants
(inschrijvingsrechten) goed. Van deze warrants werden er per
einde 2007 nog geen toegekend.
In 2007 waren er geen op aandelen gebaseerde betalingstransacties (2006: k€ 0).
De onderstaande tabel vergelijkt de winst per aandeel vóór verwatering met de winst per aandeel ná verwatering voor elk van de laatste
twee jaar:

De Vennootschap heeft een pand op haar handelsfonds voor
kredieten uit het verleden:

In k€ (duizend EUR)

Pand op handelsfonds, vervalt op
14 november 2010

2007

2006

1 977

1 977
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TOELICHTING 19: Beheer van financiële risico’s
Winst per gewoon aandeel

Nettowinst (in k€ / duizend
EUR)

2007

2006

6 432

35 316

Gewogen gemiddelde uitstaande gewone aandelen:
Vóór verwatering
Effect van warrants
Na verwatering

41 249 296

41 249 296

-

-

41 249 296

41 249 296

0.16

0.86

Per aandeel (in EUR)
Nettowinst per aandeel vóór
verwatering/na verwatering

TOELICHTING 18: Kapitaalbeheer

De objectieven van de Groep in verband met het beheren van het
kapitaal zijn :
- de entiteiten de mogelijkheid en de vrijwaring te garanderen 		
om te opereren als “going concern” en om als dusdanig een 		
meerwaarde te creëren voor de aandeelhouders
- het leveren van een belangrijke bijdrage aan de aandeelhouders
door middel van prijzen en middelen in verhouding te plaatsen 		
met het risico-niveau.
De strategie en objectieven van de Groep bleven ongewijzigd ten
opzichte van 2006.
De kapitaalstructuur van de Groep bestaat uit het gedeelte van
schulden op meer dan één jaar, liquide middelen, geplaatst kapitaal, uitgiftepremies, reserves en overgedragen resultaat.
De Groep heeft geen belangrijke schulden. De netto schuldgraad
op jaareinde bedroeg:

2007

2006

75

74

Liquide middelen

(36 299)

(36 062)

Netto

(36 224)

(35 988)

Eigen vermogen

118 094

111 634

Netto schuldgraad

(30.6%)

(32.1%)

De Groep is niet onderhevig aan extern opgelegde kapitaalvereisten.
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In K€ (duizend EUR)

2007

2006

473

-

36 299

36 062

53 380

52 400

Financiële Activa

De Groep bepaalt het bedrag van het kapitaal in verhouding tot
het risico. De Groep beheert de kapitaalstructuur en corrigeert
deze bij wijzigende economische omstandigheden en financieringsbehoeften.

Schulden op meer dan één jaar

Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt als indekking
tegen fluctuaties van wisselkoersen en interestlasten. Deze instrumenten zijn onderhevig aan het risico van wijzigende markttarieven
volgend op de aanschaf. Deze wijzigingen worden doorgaans
gecompenseerd door tegenovergestelde gevolgen voor het ingedekte
element.
Categorieën van wezenlijke financiële instrumenten:

De nettowinst per aandeel na verwatering houdt geen rekening
met het warrantplan dat in 2007 was gecreëerd, aangezien er
nog geen aanbiedingen zijn geweest uit dit plan eind 2007.

In k€ (duizend EUR)

De “Corporate Treasury” functie beheert de financiële risico’s van de
Groep welke gerelateerd zijn aan de activiteiten van de Groep op een
continue basis. Deze omvatten het kredietrisico, liquiditeitsrisico en
valutarisico.

Afgeleide financiële
instrumenten
	Liquide middelen
Handelsvorderingen
Terug te vorderen BTW

903

745

Belastingsvorderingen

2 958

110

946

-

52 717

41 288

1 864

1 591

148

222

1 573

3 914

Financiële Passiva
Afgeleide financiële
instrumenten
Handelsschulden
Schulden met betrekking tot
salarissen en belastingen
IWT lening
Te betalen belastingen

KREDIETRISICO OP OPENSTAANDE VORDERINGEN
Kredietrisico verwijst naar het risico dat een tegenpartij zijn
contractuele verplichtingen niet zou nakomen en wat zou kunnen
resulteren in een financieel verlies voor de Groep. Om het risico
van financiële verliezen te beperken heeft de Groep een richtlijn
uitgewerkt om enkel zakenrelaties aan te gaan met kredietwaardige tegenpartijen.
Vooraleer een nieuwe klant wordt aanvaard hanteert de Groep
externe scoringssystemen om de kredietwaardigheid van de klant
in te schatten. De Groep legt ook kredietlimieten op per klant, in
lijn met het interne beleid voor kredietbeheer. De limieten en de
score per klant worden regelmatig opnieuw geëvalueerd.
Kredietanalyses worden uitgevoerd voor alle klanten die een
bepaalde kredietbehoefte overschrijden. Het kredietrisico wordt
continu opgevolgd.

De handelsvorderingen bestaan uit een uitgebreid klantenbestand, verspreid over verschillende geografische gebieden. De
handelsvorderingen voor klanten die tot dezelfde groep behoren,
worden afzonderlijk behandeld.
Slechts één klant vertegenwoordigt 6,3 % van de handelsvorderingen per einde 2007. Andere klanten met open handelsvorderingen vertegenwoordigen minder dan 5,5 % van het totale aantal
handelsvorderingen van de Groep per einde 2007.
In 2006 vertegenwoordigde één klant 11,3 % van alle handelsvorderingen van de Groep. Andere klanten met open handelsvorderingen vertegenwoordigden minder dan 10 % van het totale
aantal handelsvorderingen van de Groep per eind 2006.
De gemiddelde kredietperiode voor verkochte producten bedraagt
60 dagen. Intresten worden niet systematisch aangerekend op
vervallen vorderingen. In 2007 voerde de Groep een gedetailleerde analyse uit op al haar handelsvorderingen die ouder waren
dan 90 dagen.
De netto boekwaarde van de financiële activa opgenomen in de
jaarrekening geeft het maximale kredietrisico weer.
In de balans van handelsvorderingen van de Groep zijn debiteuren
inbegrepen met een boekwaarde van k€ 2 626 die vervallen
waren op de datum van het verslag, en waarvoor de Groep geen
waardevermindering heeft geboekt, aangezien ze nog steeds
inbaar worden geacht. De Groep heeft geen activa in onderpand
voor deze vorderingen. De gemiddelde openstaande termijn voor
deze vorderingen bedraagt meer dan 120 dagen.
Vervaldagenbalans van vervallen, doch inbaar geachte
handelsvorderingen:

In k€ (duizend EUR)

2007

2006

60 - 90 dagen

640

2 542

90 - 120 dagen

84

1 286

1 902

4 772

2 626

8 600

> 120 dagen

Bewegingen in de voorziening voor dubieuze debiteuren:

In k€ (duizend EUR)

2007
Balans bij het begin van het boekjaar
(afname) / toename van de
voorziening

2006

211

-

4 724

211

4 935

211

De toename van k€ 4 724 in de voorziening voor dubieuze debiteuren
vertegenwoordigt het totale netto verlies op de handelsvorderingen.
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Option verleent krediet aan zijn klanten in het kader van de gewone bedrijfsactiviteit. Doorgaans eist de Groep geen onderpand
of andere zakelijke zekerheden om de verschuldigde bedragen te
dekken. Het management evalueert constant het klantenbestand
op haar kredietwaardigheid. Alle vorderingen zijn inbaar, behalve
deze waarvoor een voorziening voor dubieuze debiteuren is
aangelegd.

Bij het vaststellen van de inbaarheid van de handelsvorderingen
houdt de Groep rekening met de kredietwaardigheid van de vorderingen vanaf de datum dat het krediet initieel werd toegekend tot
aan de rapporteringsdatum. De concentratie van het kredietrisico
is beperkt vanwege een brede spreiding van het klantenbestand.
Hieruitvolgend heeft de Raad van Bestuur beslist dat er geen bijkomende voorzieningen dienen te worden opgenomen voor dubieuze
debiteuren.
Vervaldagenbalans van de handelsvorderingen waarop een
waardevermindering werd geboekt:

In k€ (duizend EUR)

60 - 90 dagen
90 - 120 dagen
> 120 dagen

2007

2006

-

-

406

-

2 878

211

3 284

211

LIQUIDITEITSRISICO
De Groep beheert liquiditeitsrisico’s door continue opvolging van
voorspellingen en actuele kasstromen en door de maturiteitsprofielen van de financiële activa en passiva met elkaar te vergelijken.
In 2003 kreeg de Groep van het IWT (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen) een achtergestelde lening van k€ 222 zoals vermeld in
toelichting 16 “Schulden en kredietfaciliteiten” en welke de enige
kredietfaciliteit is die de Groep heeft.
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De volgende tabel geeft een overzicht van de overblijvende contractuele maturiteit van de financiële verplichtingen:

In k€ (duizend EUR)

2007

2008

2009

2010

Afgeleide financiële instrumenten

-

946

-

-

Handelsschulden

-

52 717

-

-

Schulden met betrekking tot salarissen
en belastingen

-

1 864

-

-

Te betalen belastingen

-

1 573

-

-

2007

IWT lening

-

103

97

-

-

57 203

97

-

41 288

-

-

-

Schulden met betrekking tot salarissen
en belastingen

1 591

-

-

-

Te betalen belastingen

3 914

-

-

-

108

103

97

-

46 901

103

97

-

2006
Handelsschulden

IWT lening

MARKTRISICO: INTRESTRISICO
De Groep is niet onderhevig aan een significant intrestrisico. Zoals in 2006 heeft de Groep geen financiële activa of schulden en
interestderivaten met vlottende interestvoet.
MARKTRISICO : WISSELKOERSRISICO
De Groep is onderhevig aan een significant wisselkoersrisico aangezien het merendeel van de aankopen gebeurt in US dollar. Om dit
risico te beperken tracht de Groep om de in- en uitgaande kasstromen in valuta, andere dan de euro, met elkaar in lijn te brengen. Op
basis van de gemiddelde volatiliteit van de US dollar schatte de Groep de mogelijke verandering van de wisselkoers van deze munteenheid ten opzichte van de euro:

2007
EUR/USD

Sluitkoers
31 december 2007

Mogelijke volatiliteit in %

Mogelijke sluitkoers
31 december 2007

1.4721

6,13%

1.3818 - 1.5623

De bedragen in USD op 31 december 2007 op de balans van de Groep waren:

Netto Boekwaarde – In K$ (duizend USD)

31 december 2007
Handelsschulden

(44 380)

Handelsvorderingen

29 037

Liquide middelen

14 896
(447)

Als de US dollar verzwakte/verstevigde in 2007 volgens de bovenstaande geschatte wijzigingen ten opzichte van de euro dan zou het
nettoresultaat van de Groep in 2007 met k€ 27 toenemen/afnemen.
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Sluitkoers
31 december 2006

Mogelijke volatiliteit in %

Mogelijke sluitkoers
31 december 2006

1.3176

8,43%

1.2065 - 1.4287

EUR/USD

De bedragen in USD op 31 december 2006 op de balans van de Groep waren:

Netto Boekwaarde – In K$ (duizend USD)

31 december 2006
Handelsschulden

(15 902)

Handelsvorderingen

20 325

Liquide middelen
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2006

3 468
7 891

Als de US dollar verzwakte/verstevigde in 2006 volgens de bovenstaande geschatte wijzigingen ten opzichte van de euro dan zou het
nettoresultaat van de groep in 2006 met k€ 665 toenemen/afnemen.
Deze analyse is representatief voor de Groep over het jaar.
In 2007 sloot de Groep een financieel afgeleid instrument af onder de vorm van een put-optie, een call-optie en termijncontracten om
haar wisselrisico op kasstromen in US dollar te beheren. De resultaten van deze afgeleide financiële instrumenten werden opgenomen
tegen reële waarde en geklasseerd als trading. Dat betekent dat alle volatiliteit door wijzigingen in de reële waarde worden opgenomen
in de resultatenrekening. Het verlies op dit financieel afgeleid instrument bedroeg k€ 473.

Netto Marktwaarde – In K$ (duizend USD)

Aard
Termijncontract
PUT
CALL

Volume
10 mios

Munt

Wijziging in reële
marktwaarde 31
december 2007
In K€ (duizend EUR)

Reële marktwaarde
vanaf 31 december
2007

USD

(946)

20 mios

USD

263

563

29 december 2008

40 mios

USD

210

(1 137)

29 december 2008

(473)

(473)

Netto Marktwaarde

101

Vervaldata
29 december 2008

TOELICHTING 20: Onzekerheden
In uitvoering van licentieovereenkomsten moet de Groep royalty’s betalen voor het gebruik van essentiële octrooien - intellectuele eigendomsrechten (IPR) – in draadloze 2,5G en 3G-producten. De Groep heeft geleidelijk licentieovereenkomsten gesloten met de houders van
basisoctrooien waardoor de onzekerheid in verband met dergelijke niet-uitgeoefende aanspraken in hoge mate werd weggewerkt. Net als
tijdens het vorige boekjaar bleef de Groep op basis van een goede inschatting van de verplichtingen de nodige voorzieningen opbouwen,
inclusief de aan gang zijnde discussies met patenthouders. De Groep is van mening dat voor deze essentiële octrooien voldoende voorzieningen werden aangelegd op 31 december 2007. Het management is van oordeel dat het bedrag van de uiteindelijke verplichting ten
aanzien van deze vorderingen de geconsolideerde financiële positie van de Groep niet wezenlijk zal aantasten.
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TOELICHTING 21: Transacties met verbonden partijen
Sinds 1997 heeft de Groep een professionele relatie met het Amerikaanse advocatenkantoor Brown Rudnick Berlack Isreals LLP. De
heer Lawrence Levy die sinds begin 2006 in de Raad van Bestuur zetelt is één van de Senior Counsels binnen het advocatenkantoor. In
de toekomst wil de Groep de samenwerking met het advocatenkantoor behouden. De heer Lawrence Levy zal in zijn hoedanigheid van
Senior Counsel van Brown Rudnick Berlack Isreals LLP niet rechtstreeks werken op dossiers van de groep.
In 2007 betaalde de Groep Brown Rudnick Berlack Isreals LLP k€ 77 aan honoraria.
De transacties die de Groep afsloot met verbonden partijen gebeurden aan normale marktvoorwaarden.
VERGOEDING VOOR DE RAAD VAN BESTUUR
In 2007 bedroeg de totale vergoeding voor de Raad van Bestuur k€ 270.

Telefonisch

Aantal deelnames aan
Auditcomités

Aantal deelnames aan
Remuneratiecomités

Aantal deelnames aan
strategische
comités

Totale vergoeding
(in duizend EUR

Aantal deelnames aan Raden van
Bestuur
Naam

Ontmoeting

Jan Callewaert 1

4/4

11/11

5/5

N/A

1/1

45 (2006: 39.6)

Arnoud De Meyer

4/4

9/11

5/5

3/3

1/1

45 (2006: 39.6)

Triakon NV met als vaste
vertegenwoordiger Lucien De
Schamphelaere (ontslag op
30 maart 2007)

0/0

2/2

N/A

N/A

N/A

8.25 (2006: 39.6)

Philip Vermeulen

4/4

11/11

5/5

3/3

N/A

45 (2006: 39.6)

Lawrence Levy

4/4

11/11

N/A

3/3

1/1

43.75 (2006: 39.6)

Jan Loeber

4/4

8/11

N/A

N/A

1/1

41.5 (2006: 38.6)

David Hytha

4/4

9/11

N/A

N/A

1/1

41.5 (2006: 30.2)

1

Exclusief CEO-vergoeding aan Mondo NV.

Eén van de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap ontving een vergoeding van k€ 8 in zijn hoedanigheid van bestuurder van Option Wireless Ltd (Ierland).
VERGOEDING VAN HET MANAGEMENT
De CEO van de Groep is de eigenaar van een managementvennootschap die managementdiensten verleent aan de Groep. In 2007
bedroeg de vaste vergoeding voor deze diensten k€ 540. Er werd geen variabele vergoeding toegekend in 2007.
Eind 2007 bedroeg de openstaande vordering op Pepper NV (100% Jan Callewaert) k€ 51 en bleef ongewijzigd ten opzichte van het
einde van 2006. Jan Callewaert bezit via Pepper NV 17,10 % van de aandelen van de Groep.
In 2007 werd een globale bruto bezoldiging van k€ 1 318 (2006: k€ 788) toegekend aan de negen Vice Presidents (2006: acht Vice
Presidents). In 2007 werd geen variabele vergoeding voor de diensten in 2007 toegekend (2006: k€ 16). Eveneens deel uitmakend
van de vergoeding van de negen Vice Presidents, is er voor deze leden een bedrag van k€ 104 (2006: k€ 647) toegekend aan een
extralegaal pensioenfonds.
In 2007 ontvingen de Vice Presidents en de CEO geen aandelengebaseerde vergoeding (2006: k€ 0).
TOELICHTING 22: Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum, 31 december 2007, hebben er zich geen gebeurtenissen of transacties voorgedaan die dienen te worden vermeld.
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LIJST VAN ONDERNEMINGEN, GECONSOLIDEERD DOOR DE METHODE VAN VOLLEDIGE CONSOLIDATIE

NAAM VAN DE DOCHTERONDERNEMING

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

% OF AANDELEN IN HET KAPITAAL

BELGIE
OPTION NV

Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven, België

IERLAND
OPTION WIRELESS Ltd, Cork

Kilbarry Industrial Park, Dublin Hill, Cork, Ierland

100%

DUITSLAND
OPTION GERMANY GmbH

Streitheimer Strasse 22, D-86477 Adelsried, Duitsland

100%

DUITSLAND
OPTION WIRELESS GERMANY GmbH

SüdstraBe 9, D-47475 Kamp-Lintfort, Duitsland

100%

ZWEDEN
OPTION WIRELESS SWEDEN AB

Sturegatan 2, 172 31 Sundbyberg Stockholm, Zweden

100%

JAPAN
OPTION WIRELESS JAPAN KK

5-1, Shinbashi 5-chome
Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan

100%

CHINA
OPTION WIRELESS HONG KONG LIMITED

35/F Central Plaza, 18 Harbour Road
Wanchai Hong Kong, China

100%

CHINA
OPTION WIRELESS HONG KONG LIMITED
REPRESENTATION OFFICE

909-1 Genway Building, 188 Wangdun Road
Suzhou Industrial Park (SIP)
Suzhou 215123, Jiangsu Province, China

100%

TAIWAN
OPTION WIRELESS HONG KONG LIMITED
TAIWAN BRANCH

4F Theta Building 10,
Lane 360, Ne-Hu Road, Sec 1, Taipei City, Taiwan

100%

Consoliderende maatschappij
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TOELICHTING 23: Ondernemingen behorend tot Option

NIET-GECONSOLIDEERDE ONDERNEMING

NAAM VAN DE DOCHTERONDERNEMING

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

VERENIGDE STATEN
OPTION Inc.

1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801, US

TOELICHTING 24: Informatie over de opdrachten van de revisoren en hun vergoedingen
De volgende vergoedingen voor revisoren werden als kost opgenomen:

In k€ (duizend EUR)

2007

2006

Wereldwijde auditdiensten

400

169

Belastingadviezen

244

124

Overige diensten

86

2

730

295
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Verslag van de
Commissaris

Verslag van de Commissaris
OPTION NV
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2007 GERICHT TOT DE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Aan de aandeelhouders
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij
u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris dat ons
werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermelding en
inlichtingen.
Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening
zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening
van OPTION NV (“de vennootschap”) en haar dochterondernemingen
(samen “de groep”), opgesteld in overeenstemming met de International
Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie
en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de
geconsolideerde balans op 31 december 2007, de geconsolideerde
winst-en verliesrekening, het geconsolideerde mutatieoverzicht van
het eigen vermogen, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en een
overzicht van de belangrijkste gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en toelichtingen. Het geconsolideerde balanstotaal
bedraagt 185.988 (000) EUR en de geconsolideerde winst van het
boekjaar bedraagt 6.432 (000) EUR.
Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat
onder meer: het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een
interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave
van de geconsolideerde jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van
materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten, bevat, het kiezen en
toepassen van geschikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het
maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde
jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen
en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat
onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in de
geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen.
De selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze
beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de geconsolideerde jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting
houden wij rekening met de bestaande interne controle van de groep

met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de
geconsolideerde jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden
de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over
de effectiviteit van de interne controle van de groep te geven. Wij hebben
tevens de gegrondheid van de grondslagen voor financiële verslaggeving, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door
de vennootschap, alsook de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij van de raad van
bestuur en van de verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze
controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie,
een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel, geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw
beeld van de financiële toestand van de groep per 31 december 2007,
en van haar resultaat en kasstromen voor het boekjaar eindigend op die
datum, in overeenstemming met de International Financial Reporting
Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met de in België
van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
Bijkomende vermelding en inlichtingen
Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerde jaarverslag vallen
onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermelding en inlichtingen op te nemen die niet van aard zijn om
de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening
te wijzigen:
• Het geconsolideerde jaarverslag behandelt de door de wet vereiste
inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening.
Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de groep wordt
geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie
of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op hun toekomstige
ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie
waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat
• De Groep heeft het in het voorbije jaar moeilijk gehad om de administratieve organisatie en de interne controle aan te passen aan de
toegenomen omvang van de groep en de gevolgen van de wijzigende
marktomstandigheden, in het bijzonder op het vlak van de opvolging van
de voorraden en de klanten. Het management en de Raad van Bestuur
hebben de eerste belangrijke stappen tot verbetering op dit vlak gezet
in de tweede helft van 2007. De toereikendheid van het systeem van
interne controle en administratieve organisatie zal afhankelijk zijn van de
mate waarin het management en de Raad van Bestuur erin slagen om
de nodige maatregelen terzake op een succesvolle manier blijvend door
te voeren in de organisatie.
Diegem, 13 maart 2008
De commissaris
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Leo Van Steenberge
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Enkelvoudige Jaarrekening Option NV en Toelichting
De volgende documenten zijn uittreksels uit de enkelvoudige jaarrekening van Option NV, opgesteld volgens de Belgische boekhoudnormen in overeenstemming met artikel 105 van het Wetboek van Vennootschappen.
Alleen de geconsolideerde jaarrekening zoals die uiteengezet is in de vorige pagina’s geeft een waarheidsgetrouw beeld van de financiële positie en prestaties van de Option-groep.
De bedrijfsrevisor heeft zonder voorbehoud een goedkeurende verklaring ondertekend met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening
van Option NV en bevestigt dat de niet-geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 een waarheidsgetrouw beeld geeft van de financiële positie en resultaten van Option NV, in overeenstemming met alle juridische en
regelgevende bepalingen.

Enkelvoudige balans – verkort schema
(conform de Belgische boekhoudnormen)
ACTIVA
In k€ (duizend EUR)

2007

2006

Vaste activa

37 214

Immateriële vaste activa

18 763

9 869

Materiële vaste activa

15 821

11 632

Financiële vaste activa

2 630

2 631

38 381

75 898

Vlottende activa
Voorraden en bestellingen in uitvoering

24 132

2 669

2 419

Vorderingen op ten hoogste één jaar

19 750

44 059

Liquide middelen

15 593

28 849

Overlopende rekeningen
Totaal activa

369

571

75 595

100 030

2007

2006

PASSIVA
In k€ (duizend EUR)

Kapitaal en reserves
Kapitaal
Uitgiftpremies
Wettelijke reserve

63 986

76 752

6 116

6 116

44 848

44 847

612

612

Overgedragen winst/(verlies)

12 410

25 177

Schulden

11 609

23 278

74

148

Achtergestelde lening
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Overlopende rekeningen
Totaal passiva

-

-

10 721

22 454

814

676

75 595

100 030
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening Belgische Boekhoudnormen
WINST-EN-VERLIESREKENING (VERKORT SCHEMA)
In k€ (duizend EUR)

2007
I.

2006

Bedrijfsopbrengsten

56 265

54 287

Bedrijfsopbrengsten

18 009

6 504

-

(8)

Waardevermeerdering (-vermindering) van de voorraden
gereed product
Geactiveerde ontwikkelingsprojecten

15 007

6 843

Andere bedrijfsinkomsten (voornamelijk transacties tussen
dochterondernemingen)

23 249

40 948

II. Bedrijfskosten

(69 275)

(36 416)

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

14 562

4 727

Diensten en diverse goederen

28 832

15 531

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

14 816

10 445

Afschrijvingen en andere waardeverminderingen op
oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

11 014

5 530

-

145

Waardevermeerderingen en –verminderingen op voorraden,
bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen
Voorzieningen
Andere bedrijfskosten
III. Bedrijfswinst/(bedrijfsverlies)
IV. Financiële opbrengsten
V. Financiële kosten
VI. Winst/(verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

-

-

51

38

(13 010)

17 871

1 779

11 076

(1 538)

(774)

(12 767)

28 173

-

(5 341)

IX. Winst/(verlies) van het boekjaar vóór belasting

(12 767)

22 832

XIII. Te bestemmen winst/(te verwerken verlies) van het boekjaar

(12 767)

22 832

X. Belastingen op het resultaat

RESULTAATVERWERKING – VERKORT SCHEMA (CONFORM DE BELGISCHE BOEKHOUDNORMEN)

In k€ (duizend EUR)

2007
Te bestemmen winstsaldo/(te verwerken verliessaldo)
Te bestemmen winst/(te verwerken verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst/(overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
Wettelijke reserve
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2006

25 177

25 177

(12 567)

22 832

12 410

2 345

-

-

Oprichtingskosten
Oprichtingskosten worden geboekt ten laste van de opbrengsten, met uitzondering van de geactiveerde kosten.
Immateriële vaste activa
Octrooien (patenten), licenties en software worden lineair afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage van 20 % tot 50 %.
Machines en uitrusting
Laboratorium-, test-, meet- en computerapparatuur worden lineair afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage van 20 % tot 50 %.
Gehuurde test- en meetapparatuur wordt lineair afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage tussen 10 % en 50 %.
Onderzoek en ontwikkeling
Vanaf 1 januari 2005 worden de uitgaven voor onderzoek als uitgave opgenomen wanneer ze worden opgelopen.
Kosten van ontwikkelingsprojecten (voor het ontwerpen en testen van nieuwe of verbeterde producten) worden alleen opgenomen als
immateriële activa als voldaan is aan alle onderstaande voorwaarden:
- er wordt een actief ontwikkeld dat kan worden geïdentificeerd
- het is waarschijnlijk dat het ontwikkelde actief toekomstige economische voordelen zal genereren
- de ontwikkelingsuitgaven van het actief kunnen op betrouwbare wijze worden gemeten
Andere ontwikkelingsuitgaven worden als uitgave opgenomen wanneer ze worden opgelopen. Ontwikkelingskosten die in het verleden werden opgenomen als uitgave, worden in een volgende periode niet opgenomen als activa. Ontwikkelingskosten met een vaste
gebruiksduur die werden geactiveerd, worden afgeschreven vanaf het begin van de commerciële productie van het product op een
rechtlijnige basis over de periode van zijn verwachte winst, die niet meer dan twee jaar bedraagt.
Rollend materieel
Rollend materieel wordt lineair afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage van 20 %.
Kantoormeubilair
Kantoormeubilair en kantoormaterieel worden lineair afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage van 10 % tot 33,3 %.
Gehuurd kantoormaterieel wordt lineair afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage tussen 20 % en 50 %.

Enkelvoudige Jaarrekening Option NV en Toelichting

Samenvatting van de belangrijkste Waarderingsregels Enkelvoudige Jaarrekening - Belgische Boekhoudnormen

Financiële vaste activa
Tijdens het boekjaar worden geen herwaarderingen op de geldbeleggingen toegepast.
Voorraden
De voorraden (handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, goederen in bewerking, afgewerkte producten en producten voor herverkoop) worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde bepaald op basis van de FIFO-methode of, indien die lager is, op basis van de marktwaarde
(realisatiewaarde).
Producten
De producten worden gewaardeerd tegen kostprijs, voor zover rechtstreeks toerekenbaar.
Bestellingen in uitvoering
Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen productiekosten.
Schulden
Schulden op meer dan één jaar, niet-rentedragende en tegen een ongewoon lage rente zijn niet opgenomen in de passiva.
Vreemde valuta
Schulden, passiva en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers per 31 december 2007. Transacties
worden omgerekend tegen dagkoers.
In de jaarrekening zijn de volgende koersverschillen gepubliceerd:
- positieve koersresultaten in vak IV - Financiële opbrengsten van de winst-en-verliesrekening
- negatieve koersresultaten in vak V - Financiële kosten van de winst-en-verliesrekening
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Toelichting - Niet-geconsolideerde Jaarrekening Belgische Boekhoudnormen
Deelnemingen
De volgende deelnemingen in dochterondernemingen zijn geboekt met vermelding van het aantal geregistreerde rechten en
het deelnemingspercentage:

Per 31 december
Option Germany – Adelsried (Duitsland)
Option Wireless– Cork (Ierland)
Option Wireless Hong Kong Limited – (China)

Maatschappelijke rechten
gehouden door de Vennootschap (volgens aantal)

% gehouden door de
Vennootschap

% gehouden door dochterondernemingen

1

100%

0%

2 000 000

100%

0%

10 000

100%

0%

Staat van het kapitaal
Geplaatst Kapitaal
Per 31 december

Bedragen (in EUR)

Aantal aandelen

Per einde van het vorige boekjaar

6 116 067

41 249 296

Per einde van het boekjaar

6 116 067

41 249 296

Bedragen (in EUR)

Aantal aandelen

Samenstelling van het kapitaal
Per 31 december
Soorten aandelen
• Aandelen op naam en aan toonder
• Op naam
• Aan toonder

Toegestaan kapitaal
31 december 2007
Op 31 december 2007 bedroeg het toegestaan kapitaal (niet-uitgegeven) k€ 6 116.
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41 249 296
41 249 296

Informatie over het Aandeel van Option
Het aandeel van Option op Euronext
De aandelen van Option stonden oorspronkelijk genoteerd in US dollar op NASDAQ Europe (de voormalige EASDAQ) na de beursgang
van 26 november 1997. Sinds 5 Augustus 2003 noteren de aandelen op de eerste markt van Euronext Brussel. De aandelen van
Option NV worden verhandeld op de continumarkt onder de ticker OPTI.
Sinds september van 2003 maakt het Option-aandeel deel uit van de kwaliteitsindex Next Economy. Voordien was Option al houder van
het kwaliteitslabel CSR Ethibel.
Met het oog op een verhoogde liquiditeit van het aandeel en een verhoogde visibilitiet voor de Amerikaanse investeerders heeft Option
beslist om een ‘Level 1 American Depository Receipts (ADR) program’ te implementeren. Een F-6 registratieverklaring werd neergelegd
bij de ‘Securities and Exchange Commission’.
Het level-1-ADR-programma kan als volgt worden samengevat:
• ADR’s zijn Amerikaanse aandelen uitgegeven door een depositaire bank die niet-Amerikaanse aandelen vertegenwoordigen. In dit
geval werd The Bank of New York als depositaire bank gekozen.
• Een ADR geeft aan investeerders een stemrecht en een recht op dividend in lijn de overeenkomst gesloten tussen The bank of New
York, Option en de toekomstige ADR-houders.
• Een ADR verleent Amerikaanse investeerders toegang tot Option-aandelen die in de Verenigde Staten vrij verhandelbaar zijn op de
over-the-counter-markt. De ADR ticker is OPNVY.

Informatie over het aandeel

2007
Aantal aandelen

2006

41 249 296

41 249 296

5,61

10,30

Hoogste prijs (EUR)

231
15,13
(15 februari 2007)

425
24,33
(23 februari 2006)

Laagste prijs (EUR)

5,21
(25 oktober 2007)

9,09
(6 oktober 2006)

82,90%

82,90%

Aandelenkoers per jaareinde
Marktkapitalisatie (miljoen EUR)

Free float

In 2007 werden op Euronext in totaal 75 208 382 aandelen verhandeld op 255 beursdagen wat een gemiddelde van 294 935 aandelen per dag betekent.
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Bedrijfswijzer, Stand per Einde 2007
Naam
Rechtsvorm
Adres
Telefoon
FAX
E-MAILl
WEBSITE
HANDELSREGISTER No LEUVEN.
BTW
Oprichtingsdatum
Duur
Commissaris-revisor
Afsluitingsdatum boekjaar
Maatschappelijk kapitaal
Aantal aandelen
Jaarlijkse vergadering
Beursnotering
DEPOSITOBANK

OPTION NV
Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht
Gaston Geenslaan 14, B-3001 LEUVEN
+32(0)16 31 74 11
+32(0)16 31 74 90
investor@option.com
www.option.com
0 429 375 448
BE 429 375 448
July 3rd, 1986
Indefinite duration
Deloitte-Auditors vertegenwoordigd door Leo Van Steenberge
31 december
6 116 067,21 EUR
41 249 296
Laatste werkdag van maart
Euronext – continumarktStock – Ordinary Stock - Continuous - compartment B - ticker OPTI
FORTIS

Lid van index

Next Economy
Next 150
Bel SmallMid
VLAM 21

Overige labels

Ethibel Pioneer
Europe 500
SRI Kempen

TAAL VAN DIT JAARVERSLAG
Option is krachtens de Belgische wetgeving verplicht zijn jaarverslag in het Nederlands op te stellen. Option heeft ook een Engelse vertaling van dit jaarverslag gemaakt. Bij tegenstrijdigheid tussen de Engelse en Nederlandse versie van dit jaarverslag, is de Nederlandse
brontekst bindend.
BESCHIKBAARHEID VAN HET JAARVERSLAG
Dit jaarverslag kan gratis worden aangevraagd bij:
Option NV
T.a.v. Investor Relations
Gaston Geenslaan 14
B-3001 Leuven, België
Telefoon: +32(0)16 31 74 11
Fax: +32(0)16 31 74 90
E-mail: investor@option.com
Dit jaarverslag is ook in elektronische vorm beschikbaar. Deze elektronische versie geldt uitsluitend ter informatie en kan worden gedownload via het internet op de website van Option (www.option.com). Uitsluitend de gedrukte versie van het jaarverslag, gepubliceerd
in België overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, is wettelijk bindend. Option aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
volledigheid of juistheid van het jaarverslag dat via het internet beschikbaar is. Andere informatie op de website van Option of op enige
andere website, maakt geen deel uit van dit jaarverslag.
TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit jaarverslag bevat toekomstgerichte uitspraken, daaronder zonder beperking inbegrepen uitspraken met de woorden “is van oordeel”, “verwacht”, “is van plan”, “is voornemens”, “streeft ernaar”,
“naar verwachting”, “naar schatting”, “zal”, “wil”, en soortgelijke uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken reflecteren bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die tot
gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of verwezenlijkingen van Option, of bedrijfsresultaten wezenlijk verschillen van de toekomstige resultaten, prestaties of
verwezenlijkingen uitgesproken of geïmpliceerd in deze toekomstgerichte uitspraken. Gezien deze onzekerheden wordt de lezer afgeraden overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte uitspraken.
Deze toekomstgerichte uitspraken zijn uitsluitend gemaakt op datum van dit jaarverslag. Option wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om deze toekomstgerichte uitspraken in dit jaarverslag bij te werken
rekening houdend met een wijziging van de desbetreffende verwachtingen of een verandering van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze uitspraak berust, tenzij een dergelijke
uitspraak is voorgeschreven in de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.
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Verklarende Woordenlijst
BOEKWAARDE PER AANDEEL
Het totale eigen vermogen gedeeld door het aantal gewogen
gemiddeld aantal gewone aandelen.
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
Winst voor aftrek van rente en belastingen.
Bedrijfsresultaat.
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
EBIT plus afschrijvingen en waardeverminderingen.
NETTOSCHULDGRAAD
Netto financiële schuld gedeeld door eigen vermogen.
GEWOGEN GEMIDDELD AANTAL GEWONE AANDELEN
Aantal aandelen uitstaand bij het begin van de periode, aangepast voor het aantal aandelen geannuleerde, wederingekochte of
uitgegeven aandelen gedurende de periode vermenigvuldigd met
een tijdscorrigerende factor.
KASSTROOM PER AANDEEL
Nettowinst plus niet kaskosten (o.a. afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen) gedeeld door het aantal gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen.
NETTO-INVESTERINGSUITGAVEN
Aankopen van materiële en immateriële vaste activa, verminderd
met de opbrengst van verkopen.
NETTO FINANCIËLE SCHULD
Kort- en langlopende financiële schulden verminderd met de
beschikbare liquide middelen.
SOLVABILITEITSRATIO
Eigen vermogen gedeeld door totale activa.
WERKKAPITAAL
Vlottende activa min vlottende passiva.
WINST PER AANDEEL
Nettowinst gedeeld door het gewogen gemiddeld aantal gewone
aandelen.

83

Chronologisch Overzicht van Persberichten
Eerste kwartaal 2007
- Vice President Strategic Alliances & General Counsel versterkt
Option’s Executive Management Team
- Option haalt e-Mobile in Japan binnen als klant
- Tijdens het 3GSM Congres kondigt Option aan dat het HSUPA
toevoegt aan heel de productportfolio
- Option toont nieuwe en performante “Plug ‘n Play”, een
compact en draadloos alternatief voor DSL: de GlobeSurfer
iCON HSUPA
- Option breidt haar marktleidende productportfolio uit met twee
nieuwe HSUPA-datakaarten
- Option voegt HSUPA toe aan haar draadloze inbouwmodules
- Option pakt uit met een aanbod gesegmenteerde
connectiviteitssoftware
- De draadloze breedbandportfolio is klaar voor Windows Vista
32 en Vista 64
- Option gaat HSDPA 3.6 Mbps draadloze inbouwmodule
leveren aan Fujitsu Siemens Computers
- Wataniya Telecom zet belangrijke stap op vlak van
thuisinternetdiensten met Option’s HSDPA GlobeSurfer
draadloze router
- Option’s nieuwe draadloze module wordt ingebouwd door
Sharp
- Telenet Solutions lanceert HSDPA-datakaart: de GlobeTrotter
Unlimited Connection van Option
- Belangrijke netwerkoperatoren tonen de Option-producten
tijdens CTIA WIRELESS 2007 (USA)
- Option verscheept 3 miljoenste 3G-product
Tweede kwartaal 2007
- Rogers Wireless geeft Canadese mobiele gebruikers snelste
internettoegang met Option’s GT MAX 7.2 Ready datakaart
- Groeiende vraag naar Option’s HSDPA 7.2 EXPRESS
datakaarten en i CON USB-modems (mobiele operatoren in
Zwitserland, Hongarije en Israël)
- AT&T voegt de Option GT MAX 3.6 EXPRESS toe aan haar
LaptopConnect portfolio
- Option kondigt wijziging aan in Executive Management Team
(Frederic Convent, CFO, verlaat het bedrijf)
- Belgische Rode Kruis coördineert Eerste Hulp
tijdens grootschalig evenement dankzij draadloze
breedbandverbinding van Option
- Option ontwikkelt ‘s werelds kleinste draadloze module geschikt
voor de Intel-gebaseerde Mobile Internet Devices (MID)
- Option breidt haar Design & Engineering capaciteit uit in
Kamp-Lintfort, in de buurt van Düsseldorf (Duitsland)
- KTF hangt commerciële lancering van HSUPA in Korea op aan
de i CON USB-modems
- Drie Austria biedt haar klanten Option’s GlobeSurfer
i CON 7.2 HSDPA
- Option’s GlobeSurfer i CON staat centraal in Telenorzomercampagne in Noorwegen
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Derde kwartaal 2007
- Option’s HSUPA datakaarten gangmaken de commerciële start
van HSUPA in Duitsland (Vodafone)
- KPN introduceert Option’s GlobeTrotter EXPRESS 7.2
- HSUPA-datakaart van Option haalt als eerste HSUPA ter
wereld FCC-goedkeuring binnen
- Sony kiest voor Option’s HSDPA draadloze inbouwmodule
Vierde kwartaal 2007
- Option presenteert de i CON 225 USB-modem
- Nieuwe benoemingen op topniveau (Option stelt Filip Buerms
aan als nieuwe Vice President Global Sales & Distribution en
David Whelan als nieuwe Vice President Global Operations)
- Option stelt JP Ziegler aan als nieuwe CFO
Eerste kwartaal 2008
- Option voegt ‘Unlimited Connection’ software toe aan de
mobiele breedbanddienst van Telenor
- Option treedt met Vimpelcom toe tot de Russische markt
- De G101L van ECS, met daarin de Option-module GTM380,
wint de Mobile Broadband Notebook Competition op het
Mobile World Congress in Barcelona
- AT&T breidt aanbod uit met twee nieuwe LaptopConnectkaarten van Option – de GT Ultra and de GT Ultra EXPRESS–
voor haar 3G BroadbandConnect HSPA-netwerk
- Qualcomm kiest voor Option voor samenwerking rond Gobi
draadloze technologie
- Asus, de Taiwanese producent van computers,
communicatietechnologie en consumentenelektronica,
selecteert Option’s GTM 378-module voor draadloze
breedband connectiviteit
- Option kondigt drie nieuwe draadloze producten aan op het
Mobile World Congress 2008, dat van 11 tot 14 februari 2008
doorging in Barcelona:
• de i CON 401, een lichtgewicht (slechts 40 g) draadloze
HSPA USB-modem met superieure prestaties, integreert een
expansiepoort voor een microSD-geheugenkaart
• de GT EXPRESS 401 datacard is ‘s werelds eerste datakaart
in ExpressCard-formaat die quad-band HSPA handig
combineert met een volledig ingebouwd antennesysteem dat
professionele prestaties levert in een compact design
• de GTM 382, die de brede ervaring en knowhow van Option
onderstreept, is een nieuwe generatie draadloze breedband
inbouwmodule, die datasnelheden van 5,76 Mbps op de
uplink kan leveren

Financiële Kalender 2008
Option zal in 2008 de kwartaalgegevens bekendmaken op de volgende data – voor
beursuren:
Resultaten eerste kwartaal donderdag
Resultaten tweede kwartaal donderdag
Resultaten derde kwartaal donderdag

24 april 2008
24 juli 2008
23 oktober 2008

Algemene Aandeelhoudersvergadering 2009
Dinsdag 31 maart 2009 om 10.00 uur

Voor nadere bijzonderheden over de informatie in deze jaarrekening of voor
inlichtingen over Option NV en over documenten ingediend om te voldoen aan de
transparantieverplichtingen van de vennootschap betreffende de kennisgeving van
deelneming van aandelen, gelieve contact op te nemen met:

Option Investor Relations
Gaston Geenslaan 14
B-3001 Leuven, België
Telefoon: +32 (0)16 31 74 11
Fax: +32 (0)16 31 74 90
E-mail: investor@option.com

Voor een elektronische versie van het jaarverslag:

www.option.com

Het jaarverslag is gratis beschikbaar op aanvraag:

investor@option.com

Schrijf u in voor onze e-maildiensten om bedrijfsnieuws te ontvangen:

www.option.com/contact
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