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OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN  

VAN HET DERDE KWARTAAL 2009,  
GEPLANDE KAPITAALSVERHOGING EN 
BIJKOMENDE KOSTENBESPARINGEN 

  
• Opbrengsten derde kwartaal 35,7 miljoen EURO, brutowinstmarge stijgt tot 30,3%, 

EBIT -6,7 miljoen EURO en nettoresultaat -8,9 miljoen EURO 
• Bijkomende herstructurering met een besparing van de niet aan opbrengsten 

gerelateerde bedrijfskosten van 20 miljoen EURO 
• Kapitaalsverhoging van bij benadering 20 miljoen EURO 
• Strategie “weg van commoditized hardware” 

 
 
Leuven, België – 29 oktober 2009 – Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de 
specialist op het vlak van draadloze communicatie, maakt vandaag resultaten bekend voor het derde 
kwartaal, eindigend op 30 september 2009. De resultaten vermeld in dit bericht 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.  
 
 
Kostenbesparingsplan 
 
In maart heeft Option een plan bekendgemaakt om de niet aan opbrengsten gerelateerde bedrijfskosten 
op kwartaalbasis van 21,3 miljoen EURO voor het vierde kwartaal van 2008 met 20% te verminderen. Op 
het einde van het derde kwartaal 2009 heeft Option deze doelstelling significant overschreden en zijn de 
bedrijfskosten op kwartaalbasis met 35% gedaald naar 13,8 miljoen EURO. Terwijl het verder de operaties 
afstemt op de strategie, gaat Option een nieuw kostenbesparingsplan doorvoeren. Het nieuwe plan mikt 
voor 2010 op een bijkomende besparing van 20 miljoen EURO in de bedrijfskosten, dit in vergelijking met 
de op jaarbasis berekende run-rate van het derde kwartaal 2009. Option heeft de intentie om dit plan te  
implementeren door de volgende maatregelen door te voeren: 
 
• De intentie om over te gaan tot het collectieve ontslag van 55 werknemers in de hoofdzetel in Leuven, 

zoals meegedeeld aan de ondernemingsraad 
• Verder evolueren naar een outsourcing-model waarbij customisatie en fulfilment gebeurt in China – 

wat de omslag van een vaste naar een variabele kost voor het aanpassen van de producten en een 
wezenlijk lager voorraadniveau met zich meebrengt 

• Het selectief uitbesteden van engineering-opdrachten die geen deel uitmaken van de kernactiviteiten 
en het consolideren van de aanwezige R&D-capaciteit en -faciliteiten. In dat opzicht zullen voor het 
einde van het jaar de R&D-faciliteiten van Kamp-Lintfort (Duitsland) worden overgebracht naar de 
R&D-site in Leuven en heeft het bedrijf de intentie bekendgemaakt om de site in Kamp-Lintfort te 
sluiten 

• Het werken aan een efficiëntere en meer gefocuste organisatie voor sales en marketing 
• Het stroomlijnen en vereenvoudigen van de operaties door een bijkomende personeelsvermindering in 

alle vestigingen en door een verdere daling van niet HR-gerelateerde kosten. 
 
Voor dit bijkomende besparingsplan voorziet het bedrijf ongeveer 7 miljoen EUR aan eenmalige 
herstructureringskosten in het vierde kwartaal van 2009. 
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Kapitaalsverhoging 
 
Het bedrijf heeft een kapitaalsverhoging van ongeveer 20 miljoen EURO goedgekeurd die mee zal dienen 
om de kosten te dragen verbonden aan de verdere transformatie van het bedrijf. Het bedrijf overweegt 
momenteel verschillende alternatieven. Meer details zullen te gelegener tijd worden meegedeeld. 
 
 
Strategie 
 
De strategie is er expliciet op gericht om weg te gaan van commoditized hardware naar een volledig 
geïntegreerd aanbod voor de markten van mobiel breedband: 
 
• Voor het segment USB-modems (‘attached solutions’): een focus op het leveren van innovatieve en 

geïntegreerde oplossingen, gebaseerd op software, services en hardware. Dit betekent een duidelijke 
verschuiving, weg van commoditized hardware. Dit impliceert ook dat de sales-afdelingen vooral 
zullen focussen op de netwerkoperatoren die innovatie, customisatie en flexibilteit hoog in het vaandel 
voeren, en zich naast de klassieke operatoren ook zullen richten tot nieuwe types van klanten zoals 
communities, content/service providers, virtuele mobiele operatoren (MVNO’s)… 

• Voor inbouwmodules (‘embedded solutions’): een omslag van de eenvoudige integratie van een 
module naar het aanbieden van diensten met een hoge toegevoegde waarde aan de fabrikanten. 
Option voorziet deze oplossingen voor mobiele internettoestellen (MID’s) en andere elektronische 
producten voor professioneel of thuisgebruik, zoals e-readers, spelconsoles en digitale camera’s.  

 
 
Ander nieuws 
 
Option kondigt ook aan dat Chip Frederking, Vice President Sales Americas, is gepromoveerd tot Vice 
President Global Sales. Chip vervoegde Option midden 2008 en speelde een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van Option in de US. Voor hij naar Option overstapte, was Chip 20 jaar actief bij Motorola 
waar hij verschillende managementfuncties vervulde binnen sales. Filip Buerms, de vroegere Vice 
President Global Sales, heeft het bedrijf verlaten voor andere opportuniteiten.  
 
 
Financiële kerncijfers voor het derde kwartaal van 2009 
 
• De opbrengsten voor het derde kwartaal van 2009 bedroegen 35,7 miljoen EURO in vergelijking met 

60,3 miljoen EURO tijdens het derde kwartaal van 2008. 
 
• De brutowinstmarge van het derde kwartaal van 2009 bedroeg 30,2% ten opzichte van de 

opbrengsten in vergelijking met 26,6% in het derde kwartaal van 2008. Niettemin was er een 
wezenlijke stijging van de brutowinstmarge (met uitsluiting van de herstructureringskosten), dit in 
vergelijking met het tweede kwartaal 2009, van 20,9% naar 30,3% ten gevolge van voordelige 
wisselkoersen en voortdurende optimalisaties in het productieproces. 

 
• In vergelijking met het derde kwartaal van 2008 daalden de bedrijfskosten met 5,3, miljoen EURO in 

het derde kwartaal van 2009, met uitsluiting van de herstructureringskosten, van 22,8 miljoen EURO 
naar 17,5 miljoen EURO. Deze daling was voornamelijk het gevolg van kostenbesparingen en lagere 
kosten die in verhouding staan tot de verkopen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2009 
bleven de bedrijfskosten (met uitsluiting van de herstructureringskosten) dalen van 18,3 miljoen EURO 
naar 17,4 miljoen EURO. 

 
• De EBIT voor het derde kwartaal van 2009 bedroeg -6,7 miljoen EURO of –18,9% ten opzichte van de 

opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -6,8 miljoen EURO in het derde kwartaal van 2008 
of -11,2% ten opzichte van de opbrengsten. Ten opzicht van het tweede kwartaal van 2009 daalde het 
negatieve bedrijfsresultaat (EBIT, en met uitsluiting van de herstructureringskosten) van -9,7 miljoen 
EURO naar -6,7 miljoen EURO in het derde kwartaal van 2009.  

 
• Het nettoresultaat voor het derde kwartaal van 2009 bedroeg -8,9 miljoen EURO of -0,22 EURO per 

gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -2,9 miljoen EURO of -0,07 EURO per 
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gewoon aandeel in het derde kwartaal van 2008. Het nettoresultaat van het derde kwartaal van 2009 
werd negatief beïnvloed door het negatieve financiële resultaat van -1,6 miljoen EURO, dit 
voornamelijk te wijten aan de nog steeds zwakkere koers van de US Dollar ten opzichte van de 
EURO, wat resulteerde in wisselkoersverliezen op bankrekeningen in US Dollar en openstaande 
hedging-contracten. Dit in vergelijking met -4,5 miljoen EURO in het tweede kwartaal van 2009. 

 
• Aangezien de uitgestelde belastingsvorderingen 22% van de totale activa vertegenwoordigen, 

beëindigde de onderneming de opname van positieve belastingsresultaten in het derde kwartaal van 
2009. De onderneming heeft in dit opzicht het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd en besloten om 
een verdere verhoging van de uitgestelde belastingsvorderingen uit te sluiten. Mits opname van het 
positieve belastingsresultaat, ten bedrage van 4,3 miljoen EURO zou het nettoresultaat -4,7 miljoen 
EURO geweest zijn.  

 
• De balans van de onderneming bevat 26,5 miljoen EURO aan liquide middelen met inbegrip van een 

bedrag van 10,8 miljoen EURO opgenomen van de bestaande kredietovereenkomsten. Dit in 
vergelijking met een kaspositie van 28,2 miljoen EURO op 30 juni 2009, met inbegrip van een bedrag 
van 7 miljoen EURO opgenomen van de de bestaande kredietovereenkomsten. De 
handelsvorderingen en -schulden daalden in vergelijking met jaareinde 2008, evenals het gemiddeld 
aantal dagen klantenkrediet welke daalde naar een gemiddelde van 47 dagen, exclusief vorderingen 
op onderaannemers. 

 
 
Financiële kerncijfers voor de eerste drie kwartalen van 2009 
 
• De opbrengsten voor de eerste drie kwartalen van 2009 bedroegen 127,7 miljoen EURO, een daling 

met 35,5% in vergelijking met 197,9 miljoen EURO gerealiseerd in de eerste drie kwartalen van 2008.  
 
• De brutowinst tijdens de eerste drie kwartalen van 2009 bedroeg 32,3 miljoen EURO of 25,3% ten 

opzichte van de opbrengsten in vergelijking met 57,7 miljoen EURO of 29,1% in 2008. Met uitsluiting 
van de opgenomen herstructureringskost van 407 duizend EURO in de periode van 2009 zou de 
brutowinstmarge 25,6% hebben bedragen. 

 
• De EBIT daalde tot –27,2 miljoen EURO of –21,3% ten opzichte van de opbrengsten tijdens de eerste 

drie kwartalen van 2009, met inbegrip van herstructureringskosten ten bedrage van 1,7 miljoen EURO, 
dit in vergelijking met een EBIT van -10,3 miljoen EURO voor de vergelijkbare periode in 2008. 

 
• Het nettoresultaat daalde tot -25,8 miljoen EURO of -0,62 EURO per gewoon aandeel. Dit in 

vergelijking met een nettoresultaat van -5,7 miljoen EURO of -0,14 EURO per gewoon aandeel in 
2008. Het nettoresultaat van de eerste drie kwartalen van 2009 werd enerzijds positief beïnvloed door 
6,9 miljoen EURO aan belastingen, anderzijds negatief beïnvloed door het financieel resultaat van -5,6 
miljoen EURO. 

 
 
In een commentaar op de resultaten zei Jan Callewaert, CEO Option: 
 
“Onze focus op betere winstgevendheid heeft geleid tot brutowinstmarges die dit kwartaal gestegen zijn tot 
30% en tot het continu verminderen van de niet aan de opbrengsten gerelateerde bedrijfskosten. Hoewel 
het ons zwaar valt deze mensen te moeten laten gaan, is dit nieuw kostenbesparingsplan noodzakelijk om 
onze winstdoelstellingen te kunnen realiseren. De kapitaalsverhoging is bedoeld om onze balans te 
versterken en om om de competenties in huis te houden die onze toekomststrategie mee vorm geven.” 
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GECONSOLIDEERDE RESULTATEN 
 

 
Cijfers over de periode eindigend op 30 
september. 
In miljoen EURO (behalve cijfers met 
betrekking tot de aandelen) Q3 2009 Q3 2008 YTD 2009 YTD 2008 
  
Opbrengsten   35,7 60,3 127,7 197,9 
Brutowinst    10,8 16,0 32,3 57,7 
     
Bedrijfskosten   17,5 22,8 59,5 67,9 
Bedrijfsresultaat (EBIT)   (6,7) (6,8) (27,2) (10,3) 
Nettoresultaat   (8,9) (2,9) (25,8) (5,7) 
     
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 41 249 296 41 249 296 41 249 296 41 249 296
     
Resultaat per aandeel voor en na verwatering 
(euro)   (0,22) (0,07) (0,62) (0,14) 
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- OPTION N.V. - 

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

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

                                                 
1 In deze bedragen zijn de herstructureringskosten niet inbegrepen 

Cijfers over de periode 3 en 6 maanden, eindigend op 30 
september. 
Duizend euro (behalve cijfers met betrekking tot de aandelen) Q3/2009 Q3/2008 

30 sept. 
2009 

30 sept.  
2008 

     
Opbrengsten.......................................................................... 35 664 60 287 127 707 197 887 
Kostprijs verkochte goederen1 ................................................ (24 871) (44 234) (95 003) (140 206) 
Brutowinst met uitsluiting van herstructureringskosten 10 793 16 052 32 704 57 681 
Brutowinst met uitsluiting van herstructureringkosten % ......... 30,3% 26,6% 25,6% 29,1% 
     
Herstructureringskosten .......................................................... (22) - (407) - 
Brutowinst ............................................................................. 10 771 16 052 32 298 57 681 
Bruto winst/Totale opbrengst % .............................................. 30,2% 26,6% 25,3% 29,1% 
     
Herstructureringskosten .......................................................... (41) - (1 322) - 
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten1 .................................... (6 806) (8 761) (22 105) (24 304) 
Verkoop, marketing en royalty’s kosten1 ................................. (6 469) (9 514) (23 375) (29 324) 
Algemene en administratiekosten 1......................................... (4 195) (4 538) (12 588) (14 328) 
Totale bedrijfskosten (17 511) (22 813) (59 461) (67 956) 
     
Bedrijfsresultaat (EBIT) (6 740) (6 761) (27 163) (10 275) 
EBIT/Totale opbrengsten % .................................................... (18,9%) (11,2%) (21,3%) (5,2%) 
     

Afschrijvingen en waardeverminderingen ............................... 4 907 5 455 14 363 15 137 
     
EBITDA    (1 833) (1 306) (12 799) 4 862 
EBITDA/Totale opbrengsten % ............................................... (5,1%) (2,2%) (10.0%) 2,5% 
     
Wisselkoerswinsten/(verliezen) ............................................... (2 176) (1 044) (3 162) (1 308) 
Intrestopbrengsten/(kosten) en overige financiële 
opbrengsten/(kosten) .............................................................. 520 2 888 (2 432) 1 095 

Financieel resultaat  (1 656) 1 844 (5 594) (213) 
     
Resultaat vóór belastingen  (8 396) (4 917) (32 758) (10 489) 
     
Belastingen ............................................................................. (571) 2 050 6 977 4 775 
     
Nettoresultaat (8 967) (2 867) (25 781) (5 713) 
     
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ...................... 41 249 296 41 249 296 41 249 296 41 249 296 
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen ................... 41 249 296 41 249 296 41 249 296 41 249 296 
     
Resultaat per aandeel vóór verwatering (euro) ....................... (0,22) (0,07) (0,62) (0,14) 
Resultaat per aandeel na verwatering (euro) .......................... (0,22) (0,07) (0,62) (0,14) 
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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 

30 september 
2009 

31 december 
2008 

   
ACTIVA   
Vlottende activa   
Liquide middelen .............................................................................................. 26 488 33 328 
Handels- en overige vorderingen ..................................................................... 22 445 44 819 
Overige financiële opbrengsten........................................................................ 0 0 
Belastingvorderingen ....................................................................................... 100 227 
Voorraden ........................................................................................................ 24 109 32 894 
 73 142 111 268 
   
Niet-vlottende activa   
Materiële vaste activa ...................................................................................... 12 229 16 291 
Immateriële vaste activa .................................................................................. 24 313 20 740 
Uitgestelde belastingvorderingen ..................................................................... 30 313 22 413 
Overige vorderingen......................................................................................... 339 383 
 67 193 59 827 
   
   
Totaal activa 140 335 171 094 

   
   

PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)   
Schulden op ten hoogste één jaar   
Handels- en overige schulden.......................................................................... 48 054 67 353 
Te betalen belastingen..................................................................................... 164 104 
Overige financiële schulden ............................................................................. 13 140 89 
Voorzieningen .................................................................................................. 2 268 2 437 
 63 626 69 983 
Schulden op meer dan één jaar   
Schulden op meer dan één jaar ....................................................................... 51 16 
Uitgestelde belastingverplichtingen.................................................................. 2 656 2 013 
 2 707 2 029 
   
Eigen vermogen   
Geplaatst kapitaal ............................................................................................ 6 116 6 116 
Uitgiftepremies ................................................................................................. 43 865 43 865 
Reserves.......................................................................................................... 1 053 352 
Overgedragen resultaat ................................................................................... 22 968 48 749 
Eigen vermogen ............................................................................................. 74 002 99 082 
   
   
   
Totaal schulden en eigen vermogen ............................................................ 140 335 171 094 
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- 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 

30 september 
 2009 

30 september 
 2008 

   
BEDRIJFSACTIVITEITEN   
Nettowinst (A) .................................................................................................. (25 781) (5 713) 
   
Afschrijvingen en waardeverminderingen ........................................................ 14 363 15 137 
Waardeverminderingen van vlottende en niet vlottende activa ........................ 2 261 6 183 
Bijzondere waardeverminderingen vaste activa............................................... - - 
Wijziging in de voorzieningen........................................................................... (169) (1 859) 
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten).......................................... 644 891 
Verlies/(Winst) op de uitwaardering van hedging contracten ........................... 2 008 (573) 
Interest opbrengsten ........................................................................................ (70) (662) 
Interest kosten.................................................................................................. 284 104 
Op aandelen gebaseerde betalingsreserve ..................................................... 640 - 
Belastingen ..................................................................................................... (6 976) (4 776) 
Totaal (B) 12 985 14 445 
   
Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal (C)=(A)+(B)  (12 796) 8 732 
Afname/(toename) van handels- en overige vorderingen ................................ 12 209 (12 875) 
Afname/(toename) van voorraden.................................................................... 8 786 18 002 
Toename/(afname) van handels- en overige schulden .................................... (11 815) 765 
   
Totaal der mutaties in activa en passiva (D)  9 179 5 892 
   
Netto kasstroom uitbedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D)  (3 617) 14 624 
(Betaalde) interesten (F) .................................................................................. (172) (90) 
Ontvangen interesten (G)................................................................................. 76 354 
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H).............................................................. (29) 2 928 
   
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  (i)=(e)+(f)+(g)+(h).................................. (3 742) 17 816 

   
INVESTERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa ................................... - - 
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële vaste activa ............................... - - 
Verwerving van materiële vaste activa............................................................. (862) (2 045) 
Verwerving van immateriële vaste activa ......................................................... (174) (878) 
Uitgaven voor productontwikkeling................................................................... (12 838) (16 249) 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (j) .................................................... (13 874) (19 173) 
   
FINANCIERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangen uit hoofde van leningen.................................................................. 11 104 43 
Aflossingen van leningen ................................................................................. (37) (55) 
Betaling van financiële schulden...................................................................... 11  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (k) .................................................. 11 078 (13) 
   
Netto toename/(afname) van liquide middelen (I)+(J)+(K)  (6 538) (1 370) 
   
Liquide middelen bij het begin van het boekjaar .............................................. 33 328 36 299 
Impact wisselkoersfluctuaties (302) 217 
Liquide middelen op het einde van het boekjaar  26 488 35 146 
Verschil  0 0 
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN  

 
Eigen vermogen  Cijfers over het boekjaar 

eindigend 30 september 
2009 
In duizend EUR 
 

Geplaatst 
kapitaal 

Uitgifte- 
premies 

Op aandelen 
gebaseerde 
betalingen 

Valuta-
koers-

verschillen 

Overgedragen 
resultaat 

Totaal 
eigen 

vermogen 
  
Op 31 december 2008 ... 6 116 43 865 513 (161) 48 749 99 082
   
Nettowinst ........................... - - - - (25 781) (25 781)
Op aandelen gebaseerde 
betalingen ........................... - - 640 - - 640
Netto 
valutakoersverschillen......... - - - 61 - 61
   
Op 30 september 2008 .. 6 116 43 865 1 153 (100) 22 968 74 002
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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 aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige en 
Geconsolideerde Jaarrekening van Option NV dat terug te vinden is in het jaarverslag 2008 op de pagina’s 
27-29. 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: 
JP Ziegler, 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 de vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het 
ontwerpen, ontwikkelen en produceren van draadloze verbindingstools met 3G HSUPA, HSDPA, UMTS, 
EDGE en WLAN-technologie. Option heeft een stevige reputatie opgebouwd met de creatie van 
verbluffende nieuwe producten die de prestaties en mogelijkheden van draadloze communicatie ingrijpend 
verbeteren. De maatschappelijke zetel van Option is gevestigd in Leuven, België. Het bedrijf heeft R&D-
centra in België (Leuven) en Duitsland (Düsseldorf en Augsburg), en een vestiging met ISO 9001-
certificaat voor productie, engineering en logistiek in Ierland (Cork). Option heeft kantoren in Europa, 
Amerika, Groot-China, Japan en Australië. Voor meer informatie, surf naar www.option.com. 
 
Copyright ©2009 OPTION. Alle rechten voorbehouden. Alle product- en bedrijfsnamen hier vermeld kunnen 
(geregistreerde) merken of handelsbenamingen zijn. 
 


