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OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET 
VIERDE KWARTAAL EN HET VOLLEDIGE JAAR 

2009 
 
Leuven, België – 4 maart 2010 – Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de specialist 
op het vlak van draadloze communicatie, heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor het vierde 
kwartaal en het volledige jaar, eindigend op 31 december. 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.  
 
Kapitaalsverhoging – Kostenbesparingsplan  
 
• Op 9 december 2009 heeft de Raad van Bestuur beslist om in het kader van het toegestaan kapitaal 

het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag tot 20.212.155,04 EURO via de uitgifte 
van maximaal 41.249.296 nieuwe aandelen. Bij afsluiting van de inschrijvingsperiode maakte de 
Vennootschap bekend dat het volledige bedrag van 20.212.155,04 EURO werd onderschreven. 

 
• Gedurende het vierde kwartaal startte de Vennootschap met de implementatie van het 

kostenbesparingsplan, welke werd aangekondigd bij de bekendmaking van de resultaten van het 
derde kwartaal 2009. Dit resulteerde in de sluiting van de R&D faciliteiten in Kamp-Lintfort alsook 
personeelsverminderingen in alle vestigingen. Met betrekking tot dit kostenbesparingsplan heeft de 
Vennootschap 7.6 miljoen EURO opgenomen aan éénmalige herstructureringskosten in het vierde 
kwartaal van 2009. 

 
 
 
Financiële kerncijfers voor het vierde kwartaal van 2009 
 
• De opbrengsten voor het vierde kwartaal van 2009 bedroegen 19,4 miljoen EURO in vergelijking met 

70,2 miljoen EURO tijdens het vierde kwartaal van 2008. De opbrengsten van het kwartaal waren 
oorspronkelijk in lijn met de verwachte meer dan 20 miljoen EURO. In januari echter kwam een klant in 
financiële moeilijkheden, welke producten had aangekocht voor een bedrag van 943 duizend EURO, 
waardoor de beslissing werd genomen om de goederen terug in voorraad te nemen eerder dan het 
risico te lopen op niet-betaling ervan. Deze opbrengsten werden niet opgenomen in het finale 
resultaat. 

 
• De brutowinstmarge van het vierde kwartaal van 2009 bedroeg -26,3% ten opzichte van de 

opbrengsten in vergelijking met 24,1% in het derde kwartaal van 2008. Gedurende het vierde kwartaal 
van 2009 werd de brutomarge negatief beïnvloed door herstructureringskosten van 2 miljoen EURO 
en bijkomende afschrijvingen op voorraden voor een totaal bedrag van 6,9 miljoen EURO. Met 
uitsluiting van voormelde uitzonderlijke items zou de brutowinstmarge van het vierde kwartaal 2009 
19,6% hebben bedragen. 

 
• In vergelijking met het vierde kwartaal van 2008 daalden de bedrijfskosten met 13,9 miljoen EURO 

van 35,9 miljoen EURO naar 22 miljoen EURO. De herstructureringskosten welke werden opgenomen 
in het vierde kwartaal van 2009 en toewijsbaar aan de bedrijfskosten bedroegen 5,6 miljoen EURO. 
Hierbijkomend heeft de Groep in dit kwartaal haar bestaande gekapitaliseerde R&D projecten 
geëvalueerd wat resulteerde in een bijkomende correctie van 2 miljoen EURO. 
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• De EBIT voor het vierde kwartaal van 2009 bedroeg –27,2 miljoen EURO, dit in vergelijking met een 
EBIT van –19 miljoen EURO in het vierde kwartaal van 2008. Zoals reeds vermeld werd de EBIT 
beïnvloed door een aantal uitzonderlijke items, zijnde herstructureringskosten (in totaal 7,6 miljoen 
EURO), afschrijvingen op voorraden (6,9 miljoen EURO) en uitzonderlijke waardeverminderingen op 
gekapitaliseerde R&D projecten (2 miljoen EURO). 

 
• Het nettoresultaat voor het vierde kwartaal van 2009 bedroeg –27,9 miljoen EURO of –0.66 EURO per 

gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van –13,3 miljoen EURO of -0,32 EURO 
per gewoon aandeel in het vierde kwartaal van 2008. Het nettoresultaat van het vierde kwartaal van 
2009 werd negatief beïnvloed door het negatieve financiële resultaat van -1,1 miljoen EURO, dit 
voornamelijk te wijten aan gerealiseerde verliezen op uitgevoerde en vervallen USD hedging 
contracten en intrestlasten. 

  
• Vanaf het derde kwartaal van 2009, beëindigde de Groep de opname van positieve 

belastingresultaten en heeft in dit opzicht het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd en besloten om een 
verdere verhoging van de uitgestelde belastingsvorderingen uit te sluiten.  

 
• De balans van de onderneming bevat 30,7 miljoen EURO aan liquide middelen met inbegrip van een 

bedrag van 8,3 miljoen EURO opgenomen van de bestaande kredietovereenkomsten en 20,2 miljoen 
EURO ontvangen als resultaat van de succesvolle kapitaalsverhoging. De handelsvorderingen en -
schulden daalden in vergelijking met jaareinde 2008, evenals de voorraadposities welke aanzienlijk 
daalden van 32,8 miljoen EURO naar 17,3 miljoen EURO. 

 
 
Financiële kerncijfers voor het volledige jaar 2009 
 
• De opbrengsten voor het volledige jaar van 2009 bedroegen 147,1 miljoen EURO, een daling met 

45,1% in vergelijking met 268,1 miljoen EURO gerealiseerd in de vergelijkbare periode van 2008.  
 
• De brutowinst voor het volledige jaar 2009 bedroeg 27,2 miljoen EURO in vergelijking met 74,6 miljoen 

EURO in 2008. Met uitsluiting van de opgenomen herstructureringskosten van 2,4 miljoen EURO in 
2009 zou de brutowinstmarge 20,1% hebben bedragen. 

 
• De EBIT daalde tot –54,4 miljoen EURO of –36,9% ten opzichte van de opbrengsten tijdens het 

volledige jaar 2009, met inbegrip van herstructureringskosten ten bedrage van 9,3 miljoen EURO, dit 
in vergelijking met een EBIT van –29,3 miljoen EURO in 2008. 

 
• Het nettoresultaat daalde tot –53,7 miljoen EURO of –1,27 EURO per gewoon aandeel. Dit in 

vergelijking met een nettoresultaat van –19 miljoen EURO of –0,46 EURO per gewoon aandeel in 
2008. Het nettoresultaat van 2009 werd enerzijds positief beïnvloed door 7,3 miljoen EURO aan 
belastingen en anderzijds negatief beïnvloed door het financieel resultaat van -6,7 miljoen EURO. 

 
 
Bijkomende hoogtepunten  
 
• Plastic Logic gaat de GTM501, ’s werelds kleinste HSPA module, gebruiken in hun nieuwe eReader. ’s 

werelds eerste proReader biedt de mogelijkheid om overal kranten en tijdschriften lezen en tal van 
populaire documenttypes raadplegen. Dat gebeurt allemaal op het grootste scherm in deze categorie, 
terwijl het toestel toch verrassend licht blijft. Deze eReader is zowat even groot als een A4-blad, nog 
geen 8,5 mm dik en lichter dan de meeste gedrukte kranten. Dankzij de uitstekende batterijen zingt de 
eReader het bovendien gemiddeld dagen in plaats van uren uit. 

 
• Tijdens het GSMA Mobile Asia Congress, dat in November 2009 plaatsvond in Hongkong, heeft 

Option de GSMA-award voor Mobiele Inbouwmodules gewonnen in de categorie ‘Best Embedded 
Module in the High-Bandwidth Application’, en dit voor de GTM501. Deze award betekent een 
erkenning voor de marktleidende technologie die van de GTM501 – amper 2,3 mm dik – de ideale 3G-
oplossing maakt voor een nieuwe generatie internettoestellen zoals e-books, kleine mobiele 
computers en digitale camera’s die verbinding met het internet kunnen maken. 
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• MOTO Development Group gebruikt Option’s GTM501 voor hun Android 2.0 Media Platform (AMP) 
dat bedoeld is om voor de ontwikkelaars van multi-touch consumenten- en bedrijfselektronica de time-
to-market te verkorten. Dit project is opnieuw een voorbeeld van Option’s strategie om innovatieve 
OEM’s (Original Equipment Manufacturers) en ODM’s (Original Design Manufacturers) te 
ondersteunen bij de integratie van 3G-connectiviteit.  

 
 
Wijziging van de rapporteringskalender 
 
De raad van Bestuur van Option heeft ervoor geopteerd om vanaf 2010 haar financiële rapportering naar 
de markt te wijzigen naar een halfjaarlijkse rapportering met bedrijfsupdates voor het eerste en het derde 
kwartaal van elk jaar. Option’s huidige rapportering, zijnde driemaandelijks, dateert al van de IPO van de 
onderneming op EASDAQ. Option is van oordeel dat deze wijziging voordelen biedt, zowel voor de markt 
als voor de onderneming zelf. 
 
Een zicht op Option’s halfjaarlijkse prestaties is zinvoller en minder verwarrend dan deze op kwartaalbasis 
vermits twee belangrijke herstructureringen worden geïmplementeerd in de eerste jaarhelft van 2010. Ten 
eerste is er de aanzienlijke vermindering van de bedrijfskosten, welke Option reeds in belangrijke mate 
heeft doorgevoerd, die zal leiden tot zowel éénmalige kosten als tot het herschikken van de supply chain 
van de onderneming naar een meer kostefficiënt Aziatisch toeleveringsmodel. Het resultaat hiervan zal 
voor de onderneming tijdens deze overgangsperiode leiden tot een financiële impact op korte termijn.  
 
Ten tweede is de onderneming in de eerste jaarhelft van 2010 de koers aan het wijzigen: van het verkopen 
van technologisch uitmuntende en agressief geprijsde producten die concurreren met standaardproducten 
van andere bedrijven, naar een productlijn die door de integratie van ingebouwde software kan worden 
gecustomiseerd door onze distributeurs. Dit zal een competitieve positionering creëren waarvan wij 
verwachten dat die niet enkel zal leiden tot een hogere volumeverkoop maar ook tot een hogere 
winstgevendheid voor de onderneming.  

 
Deze halfjaarlijkse rapportering zal het team van Option in staat stellen om zich te focussen op het cruciale 
managen van bovenvermelde transitie door het nemen van een zinvolle visie op lange termijn. Het 
behouden van een driemaandelijkse financiële rapportering, zeker in deze kritische overgangsperiode, 
brengt het risico mee dat het team zich teveel inlaat met uitvoerige verklaringen van gegevens met 
betrekking tot deze overgang die noch voor de markt, noch voor het personeel nuttig zijn. 
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GECONSOLIDEERDE RESULTATEN 
 

 
Cijfers over de periode eindigend op 31 
december. 
In miljoen EURO (behalve cijfers met 
betrekking tot de aandelen) Q4 2009 Q4 2008 YTD 2009 YTD 2008 
  
Opbrengsten   19.4 70.2 147.1 268.1 
Brutowinst    (5.1) 16.9 27.2 74.6 
     
Bedrijfskosten   22.1 35.9 81.5 103.9 
Bedrijfsresultaat (EBIT)   (27.2) (19) (54.3) (29.3) 
Nettoresultaat   (27.9) (13.3) (53.7) (19) 
     
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 42 266 402 41 249 296 42 266 402 41 249 296
     
Resultaat per aandeel voor en na verwatering 
(euro)   (0.66) (0.32) (1.27) (0.46) 

     
 
 
Commentaren op de resultaten 
 
In een commentaar op de resultaten zei Jan Callewaert, CEO Option: 
 
“ Option is zeer tevreden dat de kapitaalsverhoging van 20,2 miljoen Euro succesvol  werd  afgerond in 
december 2009. Ik denk dat dit een weerspiegeling is van de steun en het geloof van onze 
aandeelhouders in de mogelijkheden van Option om het bedrijf nogmaals te transformeren tot een 
toonaangevende speler op de markt van mobiel breedband. 
 
In het laatste kwartaal van 2009 en bij de start van 2010 heeft Option enkele bijzonder moeilijke 
beslissingen genomen aangaande zijn structuur en personeelsbestand, en dit gespreid over alle 
managementniveaus en locaties. Hoe hard deze beslissingen soms ook waren, ze zijn noodzakelijk om 
Option toe te laten zijn kansen voor 2010 en verder te kunnen grijpen. 
 
Tot slot ben ik verheugd dat Olivier Lefebvre er mee ingestemd heeft om Voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Option te worden zodat ik me voltijds kan toeleggen op de dagelijkse verantwoordelijkheden 
die verband houden met het aansturen van de nieuwe strategie van het bedrijf. 
 
Hoewel we nog steeds te kampen hebben met een zeer moeilijke en competitieve marktomgeving, vooral 
door de oneerlijke commerciële praktijken van Chinese fabrikanten, geloof ik dat we met de nieuwe 
strategie en producten zoals de XY USB- modem, de uCAN software en de GTM501 inbouwmodule 
weggaan van de directe concurrentie in de markt van standaardproducten en opnieuw onze innovatieve 
vaardigheden gebruiken die Option in het verleden succesvol gemaakt hebben.” 
 
 
 
 
Financieel Jaarverslag 2009 
 
Option is momenteel haar IFRS financiële overzichten voor het jaar eindigend op 31 december 2009 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 2009 te publiceren voor 15 april 2010. 
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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 12 maanden, eindigend op 31 
december. 
Duizend euro (behalve cijfers met betrekking tot de aandelen) Q4/2009 Q4/2008 

30 dec. 
2009 

30 dec.  
2008 

     
Opbrengsten.......................................................................... 19 412 70 202 147 119 268 089 
Kostprijs verkochte goederen1 ................................................ (22 537) (53 253) (117 540) (193 458) 
Brutowinst met uitsluiting van herstructureringskosten (3 125) 16 949 29 579 74 630 
Brutowinst met uitsluiting van herstructureringkosten % ......... (16.1%) 24.1% 20.1% 27.8% 
     
Herstructureringskosten .......................................................... (1 984) - (2 391) - 
Brutowinst ............................................................................. (5 110) 16 949 27 188 74 630 
Bruto winst/Totale opbrengst % .............................................. (26.3%) 24.1% 18.5% 24.1% 
     
Herstructureringskosten .......................................................... (5 601) - (6 923) - 
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten1 .................................... (9 704) (18 444) (31 808) (42 749) 
Verkoop, marketing en royalty’s kosten1 ................................ (3 521) (12 050) (26 896) (41 375) 
Algemene en administratiekosten 1 ........................................ (3 245) (5 478) (15 903) (19 806) 
Totale bedrijfskosten (22 071) (35 973) (81 530) (103 929) 
     
Bedrijfsresultaat (EBIT) (27 181) (19 024) (54 342) (29 299) 
EBIT/Totale opbrengsten % .................................................... (140.0%) (27.1%) (36.9%) (10.9%) 
     

Afschrijvingen en waardeverminderingen ............................... 8 349 14 070 22 712 29 207 
     
EBITDA    (18 832) (4 954) (31 630) (92) 
EBITDA/Totale opbrengsten % ............................................... (97.0%) (7.1%) (21.5%) (0.0%) 
     
Wisselkoerswinsten/(verliezen) ............................................... (2 372) (389) (5 534) (1 697) 
Intrestopbrengsten/(kosten) en overige financiële 
opbrengsten/(kosten) .............................................................. 1 296 63 (1 139) 1 157 

Financieel resultaat  (1 076) (327) (6 673) (540) 
     
Resultaat vóór belastingen  (28 257) (19 350) (61 015) (29 839) 
     
Belastingen ............................................................................. 356 6 063 7 333 10 838 
     
Nettoresultaat (27 901) (13 287) (53 682) (19 001) 
     
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ...................... 42 266 402 41 249 296 42 266 402 41 249 296 
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen ................... 42 266 402 41 249 296 42 266 402 41 249 296 
     
Resultaat per aandeel vóór verwatering (euro) ....................... (0.66) (0.32) (1.27) (0.46) 
Resultaat per aandeel na verwatering (euro) .......................... (0.66) (0.32) (1.27) (0.46) 
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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 
2009 

31 december 
2008 

   
ACTIVA   
Vlottende activa   
Liquide middelen .............................................................................................. 30 664 33 328 
Handels- en overige vorderingen ..................................................................... 16 254 44 819 
Overige financiële opbrengsten........................................................................ 0 0 
Belastingvorderingen ....................................................................................... 97 227 
Voorraden ........................................................................................................ 17 336 32 894 
 64 351 111 268 
   
Niet-vlottende activa   
Materiële vaste activa ...................................................................................... 9 157 16 291 
Immateriële vaste activa .................................................................................. 21 385 20 740 
Uitgestelde belastingvorderingen ..................................................................... 30 050 22 413 
Overige vorderingen......................................................................................... 328 383 
 60 921 59 827 
   
   
Totaal activa 125 272 171 094 

   
   

PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)   
Schulden op ten hoogste één jaar   
Handels- en overige schulden.......................................................................... 48 507 67 353 
Te betalen belastingen..................................................................................... 268 104 
Overige financiële schulden ............................................................................. 8 648 89 
Voorzieningen .................................................................................................. 1 617 2 437 
 59 040 69 983 
Schulden op meer dan één jaar   
Schulden op meer dan één jaar ....................................................................... - 16 
Uitgestelde belastingverplichtingen.................................................................. 1 893 2 013 
 1 893 2 029 
   
Eigen vermogen   
Geplaatst kapitaal ............................................................................................ 12 232 6 116 
Uitgiftepremies ................................................................................................. 57 961 43 865 
Reserves.......................................................................................................... (921) 352 
Overgedragen resultaat ................................................................................... (4 933) 48 749 
Eigen vermogen ............................................................................................. 64 339 99 082 
   
   
   
Totaal schulden en eigen vermogen ............................................................ 125 272 171 094 
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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 december 
 2009 

30 december 
 2008 

   
BEDRIJFSACTIVITEITEN   
Nettoresultaat (A)............................................................................................. (53 682) (19 001) 
   
Afschrijvingen en waardeverminderingen ........................................................ 20 001 21 500 
Waardeverminderingen van vlottende en niet vlottende activa ........................ 7 861 4 090 
Bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa ........................... 2 034 7 707 
Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa ............................... 678 - 
Wijziging in de voorzieningen........................................................................... (478) (1 639) 
Verlies / (winst) uit de verkoop van materiële vaste activa............................... 839 157 
Verlies / (winst) uit de verkoop van immateriële vaste activa ........................... 22 - 
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten).......................................... 506 (398) 
Verlies/(Winst) op de uitwaardering van hedging contracten ........................... - (473) 
Interest opbrengsten ........................................................................................ (80) (813) 
Interest kosten.................................................................................................. 709 149 
Op aandelen gebaseerde betalingsreserve ..................................................... 663 154 
Belastingen ..................................................................................................... (7 332) (10 838) 
Totaal (B) 25 423 19 596 
   
Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal (C)=(A)+(B)  (28 259) 595 
Afname/(toename) van handels- en overige vorderingen ................................ 28 481 10 860 
Afname/(toename) van voorraden.................................................................... 8 021 1 888 
Toename/(afname) van handels- en overige schulden .................................... (19 986) 7 206 
Aanwending van provisies ............................................................................... (342) (1 900) 
   
Totaal der mutaties in activa en passiva (D)  16 174 18 054 
   
Netto kasstroom uitbedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D)  (12 085) 18 649 
(Betaalde) interesten (F) .................................................................................. (412) (29) 
Ontvangen interesten (G)................................................................................. 79 1 217 
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H).............................................................. (58) 3 260 
   
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  (i)=(e)+(f)+(g)+(h).................................. (12 476) 22 578 

   
INVESTERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa ................................... - 22 
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële vaste activa ............................... 8 - 
Verwerving van materiële vaste activa............................................................. (934) (2 833) 
Verwerving van immateriële vaste activa ......................................................... (232) (1 067) 
Uitgaven voor productontwikkeling................................................................... (15 929) (21 943) 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (j) .................................................... (17 087) (25 821) 
   
FINANCIERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangen uit hoofde van kapitaalsverhoging ................................................. 20 212 - 
Betaling met betrekking tot kosten van kapitaalsverhoging.............................. (1 698) - 
Ontvangen uit hoofde van leningen.................................................................. 8 574 29 
Aflossingen van leningen ................................................................................. (74) (75) 
Betaling van financiële schulden...................................................................... 43 - 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (k) .................................................. 27 057 (46) 
   
Netto toename/(afname) van liquide middelen (I)+(J)+(K)  (2 506) (3 288) 
   
Liquide middelen bij het begin van het boekjaar .............................................. 33 328 36 299 
Impact wisselkoersfluctuaties (158) 317 
Liquide middelen op het einde van het boekjaar  30 664 33 328 
Verschil  (2 506) (3 288) 
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN  

 
Eigen vermogen  Cijfers over het 

boekjaar eindigend 
31 december 2009 
In duizend EUR 
 

Geplaatst 
kapitaal 

Uitgifte- 
premies 

Op aandelen 
gebaseerde 
betalingen 

Valuta-
koers-

verschillen

Kosten 
uitgifte 
nieuwe 

aandelen 

Over-
gedragen 
resultaat 

Totaal 
eigen 

vermogen 

  
Op 31 
december 2008 ... 6 116 43 865 513 (161) - 48 749 99 082
   
Nettoresultaat.......... - - - - - (53 682) (53 682)
Op aandelen 
gebaseerde 
betalingen ............... - - 663 - - - 663
Kosten van uitgifte 
nieuwe aandelen..... - - - - (1 698) - (1 698)
Uitgifte van nieuwe 
aandelen ................. 6 116 14 096 - - - - 20 212
Netto 
valutakoersverschi
llen .......................... - - - (238) - - (238)
   
Op 31 december 
2009 ..................... 12 232 57 961 1 176 (399) (1 698) (4 933) 64 339

 
 
 
 
FINANCIELE KALENDER 
 
De Algemene Aandeelhoudersvergadering :  Vrijdag 30 april 2010 om 10u in Leuven 
Bedrijfsupdate van het eerste kwartaal:   Donderdag 29 april 2010 
Resultaten van het tweede kwartaal en het  
“Tussentijds Financieel Verslag”:   Dinsdag 31 augustus 2010 
Bedrijfsupdate van het derde kwartaal:   Donderdag 28 oktober 2010 
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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. 
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Jan Callewaert, Oprichter en CEO  
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Gaston Geenslaan 14 
B-3001 Leuven, België 
TEL: +32 (0) 16 31 74 11 
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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 (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. 
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