
 
 
 
 
 
OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET 
TWEEDE HALFJAAR EN HET VOLLEDIGE JAAR 

2012 
 
Leuven, België – 7 maart 2013 – Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), een 
wereldspeler op het gebied van draadloze connectiviteit, heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt 
van het tweede halfjaar en het volledige jaar, eindigend op 31 december 2012. De resultaten zijn 
uitgedrukt in euro en werden opgesteld in overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen 
van IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De boekhoudprincipes en waarderingsregels die in de 
onderstaande financiële rapportering worden gevolgd, zijn dezelfde als deze in de meest recente 
jaarrekening. 
 
 
Business Update 
 
Na het afronden van zijn industriële transformatie concentreerde Option zijn inspanningen in de tweede 
jaarhelft van 2012 op het testen, het finetunen en de go-to-market-activiteiten voor zijn nieuwe lijn van 
producten en diensten, met inbegrip van bv. WiFi in de auto met XYFI. De ontwikkeling van producten 
zoals XYFI en VIU² resulteerde in een aantal waardevolle nieuwe assets, zoals een service management 
platform, een multi devices gebruikersinterface met streaming-mogelijkheden en routing-software. Deze 
assets hebben de Vennootschap toegelaten om de mogelijkheden van zijn bestaande producten verder te 
verbeteren, en dat zal ook het geval zijn voor nieuwe productlijnen. 
 
De belangrijkste nieuwe productlijn die de Vennootschap lanceerde in de tweede jaarhelft van 2012 was 
CloudGate, een veilige, betrouwbare en betaalbare 3G M2M gateway die flexibiliteit en eenvoudige 
installatie naar een niveau hoger brengt voor M2M-oplossingen. Kort na de lancering in oktober 2012, 
kondigde de Vennootschap partnerships aan met distributeurs, toonaangevende systeemintegratoren en 
ontwikkelaars inde VS, zoals ILS, Get Wireless, ClearConnex, Exosite en Hilton Development Group. Het 
feit dat deze partners zo snel tekenden is een bewijs van de stijgende vraag naar configureerbare, 
betrouwbare en betaalbare M2M gateways. De Vennootschap blijft voortwerken aan de ontwikkeling van 
dit ecosysteem om een goede marktdekking en aanwezigheid in de verschillende M2M-segmenten te 
verzekeren. De eerste CloudGate-producten werden geleverd in het vierde kwartaal van 2012 en zijn 
succesvol uitgerold in een aantal testomgevingen. 
 
De Vennootschap blijft verder de focus leggen op kostenbesparingen. In lijn daarmee zijn 
herstructureringen bij zowel Option Wireless Ltd. (Ierland) als Option France (Frankrijk) opgestart. Er wordt 
verwacht dat deze herstructureringsacties een positieve impact zullen hebben op de kostenbasis in de 
tweede helft van 2013. De herstructurering bij Option Wireless Ltd. leidt tot een daling van het netto actief 
van Option NV. Omdat het netto‐actief van de Vennootschap daalt tot onder de drempel van de helft van 
het maatschappelijk kapitaal, is de Vennootschap bij wet verplicht om conform artikel 633 van het Wetboek 
van vennootschappen, een speciale algemene vergadering bijeen te roepen die moet stemmen over het 
voortbestaan van de Vennootschap. 
 
Option bevestigt zijn intentie om een bedrag van minimaal 9 miljoen EURO op te halen via de uitgifte van 
een converteerbare lening. Zoals aangekondigd in januari verwacht de Raad van Bestuur dat deze 
transactie zal worden afgerond voor het einde van het eerste kwartaal van 2013. Om eventuele 
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cashtekorten op te vangen tot de transactie is afgerond, heeft de Vennootschap een overeenkomst 
gesloten met Mondo NV, een vennootschap gecontroleerd door Jan Callewaert, waarbij deze laatste een 
middellange termijn leningsfaciliteit ten belope van 5 miljoen EUR ter beschikking stelt.  
 
 
Financiële kerncijfers voor het tweede halfjaar van 2012 
 
• De opbrengsten voor het tweede halfjaar van 2012 bedroegen 17,6 miljoen EURO in vergelijking met 

24,1 miljoen EURO tijdens het tweede halfjaar van 2011. De opbrengsten met betrekking tot 
producten daalde van 7,7 miljoen EURO in het tweede halfjaar van 2011 naar 6,8 miljoen EURO in 
dezelfde periode van 2012, terwijl de software en de licentie-opbrengsten daalden van 16,4 miljoen 
EURO in het tweede halfjaar van 2011 tot 10,8 miljoen EURO in dezelfde periode van 2012. 10,6 
miljoen EURO van dat bedrag kwam voort uit licenties. Deze daling is te wijten aan het feit dat de 
licentie-opvereenkomst met Huawei ten einde liep tijdens het vierde kwartaal van 2012. 
 

• De brutowinstmarge van het tweede halfjaar van 2012 bedroeg 47,3 % ten opzichte van de 
opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 69,1 % voor dezelfde periode in 2011. De 
brutowinstmarge voor het tweede halfjaar van 2012 werd negatief beïnvloed door minder omvangrijke 
licentie-opbrengsten en door een afschrijving op de voorraad voor 3,7 miljoen EURO. De 
Vennootschap heeft zijn voorraad geëvalueerd en als gevolg daarvan sommige van zijn producten 
geherwaardeerd, wat een buitengewone afschrijving met zich mee bracht.  

 
• In vergelijking met de tweede jaarhelft van 2011, daalden de bedrijfskosten tijdens de tweede jaarhelft 

van 2012 met 8,6 miljoen EURO, van 16,8 miljoen EURO naar 8,2 miljoen EURO, en dit als gevolg 
van de blijvende inspanningen voor een efficiënte kostencontrole binnen de Groep, maar ook mede 
door de impact van een afwaardering op gekapitaliseerde R&D voor een bedrag van 3,6 miljoen 
EURO en een positief effect door de IPR-voorzieningen te verlagen met een bedrag van 6,7 miljoen 
EURO. De Vennootschap heeft zijn gekapitaliseerde R&D-uitgaven geëvalueerd en heeft besloten om 
deze te concentreren op twee platformen (3G en LTE). De Vennootschap boekte een buitengewone 
afschrijving van 3,6 miljoen EURO voor andere projecten. Verder herwaardeerde de Vennootschap 
zijn uitstaande schulden aangaande IPR-voorzieningen en mede op basis van faire marktvoorwaarden 
en extern advies, besliste de Raad van Bestuur om de uitstaande schulden te verminderen met een 
bedrag van 6,7 miljoen EURO. 

 
• De EBIT voor het tweede halfjaar van 2012 steeg tot 0,1 miljoen EURO, vergeleken met –0.1 miljoen 

EURO tijdens dezelfde periode in 2011. 
 

• Het resultaat voor belastingen kwam uit op 0,02 miljoen EURO in de tweede jaarhelft van 2012, 
vergeleken met 0,06 miljoen euro in dezelfde periode in 2011.  
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Financiële kerncijfers voor het volledige jaar 2012 
 

• De opbrengsten voor het volledige jaar 2012 bedroegen 40,8 miljoen EURO, een daling met 18,2% in 
vergelijking met 49,9 miljoen EURO gerealiseerd in de vergelijkbare periode van 2011. Software en 
inkomsten uit licenties daalden van 30,7 miljoen EURO in 2011 tot 28,2 miljoen EURO in 2012, te 
wijten aan het feit dat de licentie-opbrengsten vanwege Huawei gestopt zijn tijdens het vierde 
kwartaal. Van dat bedrag was 27,0 miljoen EURO afkomstig van licenties. De omzet van producten 
daalde van 19,2 miljoen EURO in 2011 tot 12,6 miljoen EURO in 2012, omwille van het feit dat oude 
producten op hun einde lopen en de verkoop van nieuwe producten deze daling niet compenseerde.  

 
• De brutowinst voor het volledige jaar bedroeg 25,9 miljoen EURO in vergelijking met 30,7 miljoen 

EURO in 2011. De brutomarge voor 2012 bedroeg 63,4% in vergelijking met 61,6% in 2011. Ook in 
2012 werd de brutowinst positief beïnvloed door een toename van de licentie-opbrengsten welke 
hogere marges leveren in vergelijking met opbrengsten gegenereerd uit de verkoop van devices. 
Tijdens het jaar 2012 boekte de Vennootschap een afschrijving op de voorraad voor een bedrag van 
4,3 miljoen EURO.  

 
• In vergelijking met het volledige jaar 2011, daalden de bedrijfskosten voor 2012 met 12,0 miljoen 

EURO, van 34,3 miljoen EURO naar 22,3 miljoen EURO. Deze daling van de bedrijfskosten is het 
resultaat van verdere inkrimping van de Groep, gecombineerd met lagere verkoopgerelateerde kosten 
alsook een doeltreffende kostcontrole binnen de Groep. Zoals hoger aangegeven bij de financiële 
kerncijfers van de tweede jaarhelft van 2012, kregen de bedrijfskosten een impact door de 
afwaardering op gekapitaliseerde R&D voor een bedrag van 3,7 miljoen EURO en een positief effect 
door de IPR-voorzieningen te verlagen met een bedrag van 7,4 miljoen EURO.  

 
• De EBIT bedroeg 3,6 miljoen EURO of 8,8% ten opzichte van de opbrengsten tijdens het volledige 

jaar 2012, dit in vergelijking met een EBIT van –3,6 miljoen EURO of –7,2% ten opzichte van de 
opbrengsten in 2011. 

 
• Het 2012 nettoresultaat bedroeg 3,6 miljoen EURO in vergelijking met een nettoresultaat van –2,9 

miljoen EURO in 2011, oftewel 0,044 EURO per gewoon aandeel in 2012, in vergelijking met -0,035 
EURO per gewoon aandeel in 2011.  

 
• De balans van de Groep bevat 3,1 miljoen EURO aan liquide middelen. Ook de handelsvorderingen 

daalden van 3,9 miljoen EURO per eind 2011, naar 3,2 miljoen EURO per 31 december 2012. De 
voorraad daalde van 6,8 miljoen EURO naar 4,0 miljoen EURO op jaareinde 2012. De immateriële 
vaste activa daalden sterk door een afwaardering van 3,7 miljoen EURO en daalden van 8,8 miljoen 
EURO in 2011 naar 4,9 miljoen EURO in 2012. De handelsschulden en overige korte termijn schulden 
daalden van 18,1 miljoen EURO in 2011 tot 11,9 miljoen EURO door de IPR-voorzieningen te 
verlagen. De Groep ontving geen licenties vanwege Huawei in 2012, en dit vergeleken met de 33 
miljoen EURO ontvangen in het eerste kwartaal van 2011 als vooraf betaalde licentie. Als gevolg 
daarvan is er een daling van de uitgestelde opbrengsten met 27,1 miljoen EURO tot 0,1 miljoen 
EURO. Er werden geen actieve belastinglatenties opgenomen. 
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GECONSOLIDEERDE RESULTATEN 
 

 
Cijfers over de periode eindigend op 31 
december. 
In miljoen EURO (behalve cijfers met 
betrekking tot de aandelen) 

2de 
Halfjaar 

2012 

2de 
Halfjaar 

2011 2012 2011 
  
Opbrengsten   17,6 24,1 40,8 49,9 
Brutowinst    8,3 16,6 25,9 30,7 
     
Bedrijfskosten en andere inkomsten 8,2 16,8 22,3 34,3 
Bedrijfsresultaat (EBIT)   0,1 (0,1) 3,6 (3,6) 
Nettoresultaat   0 0 3,7 (2,8) 
     
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 82 498 592 82 498 592 82 498 592 82 498 592 
     
Resultaat per aandeel voor en na verwatering 
(euro)   0 0 0,04 (0,04) 

     
 
Financieel Jaarverslag 2012 
 
Option is momenteel haar IFRS financiële overzichten voor het jaar eindigend op 31 december 2011 aan 
het finaliseren. De bedrijfsrevisor heeft tot op heden zijn controlewerkzaamheden nog niet beëindigd. 
Mochten er zich echter materiële wijzigingen voordoen gedurende deze controlewerkzaamheden zal dit 
gemeld worden in een afzonderlijk persbericht. Option voorziet om het volledig geaudit financieel 
jaarverslag 2012 te publiceren op of voor 30 april 2013. 
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- OPTION N.V. - 

GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS). 

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

Cijfers over de periode 6 en 12 maanden, eindigend op 31 
december. 
Duizend euro (behalve cijfers met betrekking tot de aandelen) 

2de 
Halfjaar 

2012 

2de  
Halfjaar 

2011  2012  2011 
     
Opbrengsten .......................................................................... 17 568 24 081 40 844 49 915 
Opbrengsten van producten .................................................... 6 788 7 686 13 140 19 255 
Opbrengsten van software en licenties ................................... 10 780 16 398 27 704 30 663 
Kostprijs verkochte goederen .................................................. (9 256) (7 446) (14 940) (19 181) 
 
Brutowinst ............................................................................. 8 311 16 635 

 
25 904 30 733 

Bruto winst/Totale opbrengst % .............................................. 47,3% 69.1% 63.4% 61.6% 
     
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten ...................................... (8 081) (7 699) (13 425) (14 424) 
Verkoop, marketing en royalty’s kosten .................................. 4 188 (4 462) 815 (9 852) 
Algemene en administratiekosten ........................................... (4 347) (4 600) (9 689) (10 036) 
Totale bedrijfskosten (8 241) (16 761) (22 300) (34 313) 
     
Andere inkomsten ...................................................................  -  - 
     
Bedrijfsresultaat (EBIT) 71 (126) 3 604 (3 580) 
EBIT/Totale opbrengsten % .................................................... 0,4% (0,5%) 8,8% (7,2%) 
     
Afschrijvingen en waardeverminderingen ............................... 5 995 4 195 9 023 8 768 
     
EBITDA    6 066 4 069 12 627 5 188 
EBITDA/Totale opbrengsten % ............................................... 34,5% 16,9% 30,9% 10,4% 
     
Wisselkoerswinsten/(verliezen) ............................................... (63) 176 (36) 259 
Intrestopbrengsten/(kosten) en overige financiële 
opbrengsten/(kosten) .............................................................. 18 13 75 417 

Financieel resultaat  (45) 189 39 676 
     
Resultaat vóór belastingen  25 63 3 643 (2 904) 
     
Belastingen ............................................................................. (41) (51) 9 42 
  
Nettoresultaat (15) 12 3 651 (2 862) 
     
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen  ...................... 82 498 592 82 498 592 82 498 592 82 498 592 
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen  ................... 82 498 592 82 498 592 82 498 592 82 498 592 
     
Resultaat per aandeel vóór verwatering (euro) ....................... 0,00 0,00 0,04 (0,03) 
Resultaat per aandeel na verwatering (euro) .......................... 0,00 0,00 0,04 (0,03) 
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- OPTION N.V. - 

GECONSOLIDEERDE BALANS OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE INTERNATIONAL 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS). 

Voor de periode eindigend per 
In duizend EUR 

31 december 
2012 

31 december 
2011 

   
ACTIVA   
Vlottende activa   
Liquide middelen .............................................................................................. 3 147 25 216 
Handels- en overige vorderingen ..................................................................... 3 167 3 924 
Belastingvorderingen ....................................................................................... 60 32 
Voorraden ........................................................................................................ 4 036 6 792 
 10 411 35 964
   
Niet-vlottende activa   
Materiële vaste activa ...................................................................................... 857 1 603 
Immateriële vaste activa .................................................................................. 4 882 8 812 
Overige financiële activa .................................................................................. 1 316 1 173 
 7 055 11 588 
   
   
Totaal activa 17 466 47 552

   
   

PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)   
Schulden op ten hoogste één jaar   
Handels- en overige schulden .......................................................................... 11 853 18 125 
Uitgestelde opbrengsten .................................................................................. 120 27 128 
Te betalen belastingen ..................................................................................... 45 69 
Overige financiële schulden ............................................................................. 14 14 
Voorzieningen .................................................................................................. 580 948 
 
 12 612 46 285 
Schulden op meer dan één jaar  
Uitgestelde belastingverplichtingen .................................................................. 7 22 
 7 22
   
Eigen vermogen   
Geplaatst kapitaal ............................................................................................ 12 232 12 232 
Uitgiftepremies ................................................................................................. 57 961 57 961 
Reserves .......................................................................................................... (893) (115) 
Overgedragen resultaat ................................................................................... (64 453) (68 834) 
Eigen vermogen ............................................................................................. 4 847 1 245
   
   
   
Totaal schulden en eigen vermogen ............................................................ 17 466 47 552
 
 
 
 

 6



- OPTION N.V. - 

OVERZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE KASSTROOM OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING 
MET DE INTERNATIONAL REPORTING STANDARDS (IFRS). 

Voor de periode eindigend per 
In duizend EUR 

31 december 
 2012 

31 december 
 2011 

 
BEDRIJFSACTIVITEITEN   
Nettoresultaat (A) ...................................................................................................... 3 651 (2 862) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen ................................................................. 5 332 8 404 
(Terugname van) waardeverminderingen van vlottende en niet vlottende activa ..... 2 317 (2 309) 
Bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa .................................... 3 690 365 
Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa ........................................ - - 
Wijziging in de voorzieningen .................................................................................... 106 (842) 
Verlies / (winst) uit de verkoop van materiële vaste activa ........................................ (118) (75) 
Verlies / (winst) uit de verkoo p van immateriële vaste activa ................................... - - 
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten) ................................................... - - 
Verlies/(Winst) op de verkoop van financiële vaste activa ........................................ (34) (123) 
Interest opbrengsten ................................................................................................. (126) (435) 
Interest kosten........................................................................................................... 66 20 
Op aandelen gebaseerde betalingsreserve .............................................................. 4 69 
Belastingen  .............................................................................................................. (9) (42) 
Totaal (B) 11 228 5 032
   
Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal (C)=(A)+(B) 14 879 

 
2 170

Afname/(toename) van handels- en overige vorderingen ......................................... 718 3 258 
Afname/(toename) van voorraden ............................................................................. 383 8 038 
Toename/(afname) van handels- en overige schulden ............................................. (6 301) (11 516) 
Toename/(afname) van over te dragen opbrengsten ................................................ (27 008) 4 458 
Aanwending van provisies ........................................................................................ (209) (307) 
Totaal der mutaties in activa en passiva (D) (32 418) 3 931
  
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D) (17 539) 6 101
(Betaalde) interesten (F) ........................................................................................... (82) (386) 
Ontvangen interesten (G) .......................................................................................... 223 320 
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H) ....................................................................... (4) (3) 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  (I)=(E)+(F)+(G)+(H) ........................................ (17 402) 6 030
   
INVESTERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa ............................................ 1 181 395 
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële vaste activa ........................................ - - 
Verwerving financiële vaste activa ............................................................................ (152) (1 043) 
Verwerving van bedrijfsgebeuren .............................................................................. - (220) 
Verwerving van materiële vaste activa ...................................................................... (1 750) (167) 
Verwerving van immateriële vaste activa .................................................................. - (264) 
Uitgaven voor productontwikkeling ............................................................................ (3 925) (5 744) 
Kasinstroom op de verkoop van dochterondernemingen .......................................... - - 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (J) ............................................................ (4 646) (7 043)
 
FINANCIERINGSACTIVITEITEN   
Financiële schulden .................................................................................................. (14) 35 
Ontvangen uit hoofde van leningen ........................................................................... - - 
Aflossingen van leningen .......................................................................................... - (4 770) 
Betaling van financiële schulden ............................................................................... - - 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (K) .......................................................... (14) (4 735)
 
Netto toename/(afname) van liquide middelen (I)+(J)+(K) (22 062) (5 748)
Liquide middelen bij het begin van het boekjaar ....................................................... 25 216 30 930 
Impact wisselkoersfluctuaties (7) 35 
Liquide middelen op het einde van het boekjaar  3 147 25 216 
Verschil  (22 062) (5 748)
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN  

 
Cijfers over het boekjaar 
eindigend 31 december 
2011 
In duizend EUR 
 

Eigen vermogen  

Geplaatst 
kapitaal 

Uitgifte- 
premies 

Op aandelen 
gebaseerde 
betalingen 

Valuta-
koers-

verschillen

Kosten 
uitgifte 
nieuwe 

aandelen 

Overgedragen 
resultaat 

Totaal 
eigen 

vermogen 

  
Op 31 december 2011 ... 12 232 57 961 1 444 76 (1 635) (68 837) 1 245
   
Nettoresultaat ......................   3 651 3 651 
Op aandelen gebaseerde 
betalingen ...........................  (725)  730 4
Netto 
valutakoersverschillen .........  (53)  (53)
   
Op 31 december 2012 ... 12 232 57 961 721 23 (1 635) (64 457) 4 847

 
 
FINANCIELE KALENDER 
 
De Algemene Aandeelhoudersvergadering :  Vrijdag 31 mei 2013 om 10u in Leuven 
Bedrijfsupdate van het eerste kwartaal:   Donderdag 25 april 2013 
Resultaten van het tweede kwartaal en het  
“Tussentijds Financieel Verslag”:   Vrijdag 30 augustus 2013 
Bedrijfsupdate van het derde kwartaal:   Donderdag 24 oktober 2013 
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Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie die risico’s en onzekerheden inhoudt, met inbegrip van 
verklaringen omtrent de plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties van de onderneming. 
Dergelijke verklaringen omvatten, zonder beperking, discussies betreffende de strategische richting van de 
onderneming en nieuwe productintroducties en - ontwikkelingen. De lezers worden gewaarschuwd dat 
dergelijke toekomstgerichte verklaringen bekende en onbekende risico’s en onzekerheden inhouden die er 
kunnen voor zorgen dat de huidige resultaten materieel verschillen van de resultaten die werden 
uiteengezet in de toekomstgerichte verklaringen. De risico’s en onzekerheden omvatten, zonder 
beperking, de vroege fase van de markt voor connectiviteit en geïntegreerde draadloze producten en 
oplossingen voor draagbare en handheld computers en gsm’s, het beheer van de groei, het vermogen van 
de onderneming om nieuwe producten, een snelle technologische verandering en concurrentie te 
ontwikkelingen en succesvol te commercialiseren. Een aantal van deze risicofactoren werden benadrukt in 
het Verslag van de Raad van Bestuur 2011 aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige 
en Geconsolideerde Jaarrekening van Option NV dat terug te vinden is in het jaarverslag 2011 op de 
pagina’s 43-46. De toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn vervat, zijn alleen geldig vanaf de datum 
van dit persbericht. De onderneming ontkent uitdrukkelijk elke verplichting om publiek aanpassingen of 
herzieningen te doen aan een dergelijke verklaring om elke verandering in de verwachtingen van de 
onderneming of elke verandering van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een 
dergelijke verklaring is gebaseerd weer te geven. 
 
 
Voor meer informatie: 
Jan Callewaert, Oprichter en CEO  
Jan Smits, CFO  
Gaston Geenslaan 14 
B-3001 Leuven, België 
TEL: +32 (0) 16 31 74 11 
FAX: +32 (0) 16 31 74 90 
E-mail: investor@option.com 
 
Over Option 
Option is een wereldleider op het gebied van draadloze connectiviteit, beveiliging en beleving. Option 
verbetert de prestatie, functionaliteit en bruikbaarheid van draadloze communicatie via een waaier van 3G-
, 4G HSPA/LTE- en WLAN-connectiviteitsoplossingen. Het bedrijf werkt samen met mobiele operatoren, 
OEM’s, kleinhandelaars en bedrijfsklanten om boeiende producten te maken voor nieuwe connected en 
veilige diensten. Option heeft zijn hoofdkwartier in België en beschikt daarnaast ook over een ISO 9001-
gecertificeerde vestiging in Ierland die zich bezighoudt met production engineering en logistiek. Het bedrijf 
heeft kantoren in Europa, de VS, China, Japan en Australië. Meer informatie op www.option.com. 
 
Copyright ©2013 OPTION. Alle rechten voorbehouden. Alle product-en bedrijfsnamen hierin kunnen betrekking 
hebben op (geregistreerde) handelsmerken of handelsnamen. 
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