
 
 
 
 

 
OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET 
TWEEDE HALFJAAR EN HET VOLLEDIGE JAAR 

2010 
 
Leuven, België – 3 maart 2011 – Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de specialist 
op het vlak van draadloze communicatie, heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt van het tweede 
halfjaar en het volledige jaar, eindigend op 31 december 2010. 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 Overzicht 
 
Gedurende de tweede jaarhelft van 2010 bleef het bedrijf in Europa lijden onder de verkoopspraktijken van 
Chinese concurrenten.  
 
Het bedrijf dankt haar personeel, haar klanten voornamelijk buiten Europa, de banken en haar leveranciers 
voor hun voortdurende steun. 
  
Het bedrijf startte een proces op om M4S, Option’s eigen 4G RF halfgeleider filiaal, te verkopen. Dit 
process werd succesvol afgerond met de verkoop van het filiaal aan Huawei Technologies voor 8 miljoen 
EURO. 
  
Daarnaast ging Huawei akkoord om een licentie te nemen op Option’s uCAN® Connection Manager 
software, waarvoor in het eerst licentiejaar een bedrag van 27 miljoen EURO werd betaald. De 
overeenkomst voorzag ook in een potentiële verlenging van de licentie voor een bedrag ten belope van 
maximaal 33 miljoen EURO over de volgende 18 maanden, en dit gebaseerd op onderling 
overeengekomen en contractueel bepaalde mijlpalen. Hiervan werd reeds 11 miljoen EURO betaald in 
2011. 
 
In de geest van deze samenwerking heeft het bedrijf haar anti-dumping en anti-subsidie klachten voor de 
import van draadloze wireless wide area networking modems uit China teruggetrokken, de Belgische 
regering gevraagd om de vraag naar vrijwaringsmaatregelen in te trekken en de Europese Commissie 
gevraagd om de drie onderzoeken te sluiten. 
 
Het bedrijf sloot een commerciële overeenkomst met InterDigital voor het leveren van software en 
ontwikkelingsdiensten in verband met Option’s uCAN Connect software platform en dit voor een bedrag 
van minimaal  van 1,5 miljoen dollar. 
  
Het bedrijf zette eerder een industriële transformatie in, weg van de sterk gestandaardiseerde segmenten 
van de markt, die nog steeds bezig is. Het bedrijf blijft een goede verkoopspijplijn hebben en heeft 
interessante opportuniteiten geïdentificeerd in haar strategische pijlers. 
  
Samen met de CEO zullen volgende personen de strategische pijlers mee helpen realiseren: 
  

- Bart Goedseels, die het bedrijf terug vervoegt, als Chief Operating Officer, overziet de Business 
Units Embedded Solutions, Mobile Devices & Solutions en leidt Operations; 

 
- Patrick Hofkens als Chief Development Officer overziet Innovation & Business Development, 

Security Solutions en de Business Unit Connection Manager; 
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- Jan Smits als CFO overziet Finance, IT, Legal en HR. 

  
De Raad van Bestuur wordt versterkt met Francis Vanderhoydonck als onafhankelijk bestuurder, ter 
vervanging van Arnoud De Meyer. Mr. Vanderhoydonck fungeert als voorzitter van het Audit Comité.  
  
Francis Vanderhoydonck is Licentiaat in de Rechten, Licentiaat in de Economische Wetenschappen en 
behaalde een MBA aan New York University. Van 1986 tot 1998 werkte hij bij de Generale Bank. Hij 
bekleedde er verschillende functies in het departement Corporate & Investment Banking. Van 1995 tot 
1998 was hij verantwoordelijk voor deze activiteit. Nu is hij actief voor Maple Finance Group, 
gespecialiseerd in het beheer van private equity fondsen en corporate finance. Daarnaast is hij eveneens 
bestuurder in verschillende vennootschappen.  
  
De Raad van Bestuur telt nu zes (6) leden: Olivier Lefebvre, Jan Callewaert, Philip Vermeulen, Lawrence 
Levy, David A. Hytha en Francis Vanderhoydonck. 
 
 
Financiële kerncijfers voor het tweede halfjaar van 2010 
 
• De opbrengsten voor het tweede halfjaar van 2010 bedroegen 26,9 miljoen EURO in vergelijking met 

55,1 miljoen EURO tijdens het tweede halfjaar van 2009.  
 

• De brutowinstmarge van het tweede halfjaar van 2010 bedroeg 9,4 miljoen EURO in vergelijking met 
5,7 miljoen EURO voor de vergelijkbare periode van 2009. De brutowinstmarge van het tweede 
halfjaar van 2010 bedroeg 34,8% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met 10,3% voor de 
vergelijkbare periode van 2009. De brutowinstmarge voor het tweede halfjaar 2010 werd positief 
beïnvloed door een belangrijke toename van software-inkomsten. 

 
• In vergelijking met het tweede halfjaar van 2009 daalden de bedrijfskosten in de tweede jaarhelft 2010 

met 18,6 miljoen EURO, van 39,6 miljoen EURO naar 21 miljoen EURO als gevolg van 
herstructureringen, geïnitieerd in 2009 evenals een doeltreffende kostencontrole binnen de Groep.  

 
• De verkoop van de dochteronderneming M4S aan Huawei in het laatste kwartaal van 2010 voor een 

netto opbrengst van 7,1 miljoen EURO, genereerde andere inkomsten van 871 duizend EURO. 
 
• De EBIT voor het tweede halfjaar van 2010 bedroeg –10,8 miljoen EURO, dit in vergelijking met een 

EBIT van –33,9 miljoen EURO in de vergelijkbare periode van 2009. 
 

• Het resultaat voor belastingen bedroeg –10,8 miljoen EURO in de tweede jaarhelft van 2010, dit in 
vergelijking met –36,7 miljoen EURO in 2009. 

 
• Tengevolge de IFRS richtlijn inzake uitgestelde belastingvorderingen, heeft de Groep in dit opzicht het 

voorzichtigheidsprincipe gehanteerd en besloten om de uitgestelde belastingvordering volledig terug te 
nemen, dit voor een bedrag van 29,7 miljoen EURO, welke dient beschouwd te worden als een 
éénmalig, niet-kas item. Bijgevolg bedroeg het nettoresultaat voor het tweede halfjaar van 2010 –40,5 
miljoen EURO of –0,49 EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van       
–36,9 miljoen EURO of –0,87 EURO per gewoon aandeel in het tweed halfjaar van 2009. 

 
• In de tweede jaarhelft van 2010 tekende de Vennootschap een software- en licentie-overeenkomst 

met Huawei om een licentie te verlenen op Option’s connection manager software en voor welke de 
Groep een bedrag ontving van 27 miloen EURO voor het eerste jaar van deze licentie.  

 
 
Financiële kerncijfers voor het volledige jaar 2010 
 
• De opbrengsten voor het volledige jaar van 2010 bedroegen 57,7 miljoen EURO, een daling met 

60,7% in vergelijking met 147,1 miljoen EURO gerealiseerd in de vergelijkbare periode van 2009.  
 
• De brutowinst voor het volledige jaar bedroeg 15 miljoen EURO in vergelijking met 27,2 miljoen EURO 

in 2009. De brutowinst van 2010 werd positief beïnvloed door een toename van de software-
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• In vergelijking met het volledige jaar 2009, daalden de bedrijfskosten met 33,7 miljoen EURO, van 

81,5 miljoen EURO naar 47,8 miljoen EURO. Deze daling van de bedrijfskosten is het resultaat van de 
herstructuringen, geïnitieerd in 2009, gecombineerd met lagere kosten welke in verhouding staan tot 
de verkopen alsook een doeltreffende kostcontrole binnen de Groep. 

 
• De EBIT bedroeg –31,9 miljoen EURO of –55,2% ten opzichte van de opbrengsten tijdens het 

volledige jaar 2010, dit in vergelijking met een EBIT van –54,3 miljoen EURO of –36,9% ten opzichte 
van de opbrengsten in 2009. 

 
• Het 2010 nettoresultaat bedroeg –32,7 miljoen EURO met uitsluiting van de negatieve impact 

betreffende de uitgestelde belastingvordering en –61 miljoen EURO met inbegrip ervan, of –0,74 
EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van –53,7 miljoen EURO of       
–1,27 EURO per gewoon aandeel in 2009. 

  
• De balans van de Groep bevat 30,9 miljoen EURO aan liquide middelen met inbegrip van een bedrag 

van 4,8 miljoen EURO opgenomen van de bestaande kredietovereenkomsten. De liquide middelen 
namen toe in het vierde kwartaal van 2010 resulterende uit cash ontvangen met betrekking tot 
Option’s licentie-overeenkomst met Huawei (27 miljoen EURO), evenals de succesvolle verkoop van 
de M4S entiteit van de Groep aan Huawei (7,1 miljoen EURO). De handels- en overige vorderingen 
daalden tot 7,3 miljoen EURO en de voorraadposities tot 12,4 miljoen EURO, dit in vergelijking met het 
jaareinde 2009. De immateriële vaste activa daalden tot 8,6 miljoen EURO, voornamelijk te wijten aan 
bijzondere waardeverminderingen van 6,1 miljoen EURO in de eerste jaarhelft van 2010 alsook de 
impact van de verkoop van de dochteronderneming M4S. De handels- en overige schulden namen toe 
tot 52,8 miljoen EURO. Dit is het resultaat van een toename van uitgestelde inkomsten resulterende 
uit de recent afgesloten licentie-overeenkomsten (+ 22 miljoen EURO) en een afname van de 
handelsschulden (– 10,9 miljoen EURO). De uitgestelde belastingvordering werd volledig 
teruggenomen. 
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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 

2010 

2de 
Halfjaar 

2009 YTD 2010 YTD 2009 
  
Opbrengsten   26.9 55.1 57.7 147.1 
Brutowinst    9.4 5.7 15.0 27.2 
     
Bedrijfskosten en andere inkomsten 20.2 39.6 46.9 81.5 
Bedrijfsresultaat (EBIT)   (10.8) (33.9) (31.9) (54.3) 
Nettoresultaat   (40.5) (36.9) (61.0) (53.7) 
     
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 82 498 592 42 266 402 82 498 592 42 266 402 
     
Resultaat per aandeel voor en na verwatering 
(euro)   (0.49) (0.87) (0.74) (1.27) 

     
 
Financieel Jaarverslag 2010 
 
Option is momenteel haar IFRS financiële overzichten voor het jaar eindigend op 31 december 2010 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 2010 te publiceren op of voor 14 april 2011. 
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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 

2010 

2de  
Halfjaar 

2009 
31 dec. 

2010 
31 dec.  

2009 
     
Opbrengsten .......................................................................... 26 858 55 076 57 731 147 119 
Kostprijs verkochte goederen1 ................................................ (17 502) (47 408) (42 684) (117 540) 
Brutowinst met uitsluiting van herstructureringskosten 9 356 7 668  15 047 29 579 
Brutowinst met uitsluiting van herstructureringkosten % ......... 34.8% 13.9% 26.1% 20.1% 
     
Herstructureringskosten .......................................................... - (2 006) - (2 391) 
Brutowinst ............................................................................. 9 356 5 662 15 047 27 188 
Bruto winst/Totale opbrengst % .............................................. 34.8% 10.3% 26.1% 18.5% 
     
Herstructureringskosten .......................................................... - (5 641) - (6 923) 
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten1 .................................... (7 324) (16 509) (24 016) (31 808) 
Verkoop, marketing en royalty’s kosten1 ................................. (7 480) (9 991) (11 146) (26 896) 
Algemene en administratiekosten1 .......................................... (6 262) (7 439) (12 642) (15 903) 
Totale bedrijfskosten (21 066) (39 580) (47 804) (81 530) 
     
Andere inkomsten ................................................................... 871 - 871 - 
     
Bedrijfsresultaat (EBIT) (10 839) (33 918) (31 886) (54 342) 
EBIT/Totale opbrengsten % .................................................... (40.4%) (61.6%) (55.2%) (36.9%) 
     
Afschrijvingen en waardeverminderingen ............................... 5 692 13 256 20 228 22 712 
     
EBITDA    (5 147) (20 662) (11 658) (31 630) 
EBITDA/Totale opbrengsten % ............................................... (19.2%) (37.5%) (20.2%) (21.5%) 
     
Wisselkoerswinsten/(verliezen) ............................................... 458 (2 903) (219) (5 534) 
Intrestopbrengsten/(kosten) en overige financiële 
opbrengsten/(kosten) .............................................................. -406 166 (619) (1 139) 

Financieel resultaat  52 (2 737) (838) (6 673) 
     
Resultaat vóór belastingen  (10 787) (36 655) (32 724) (61 015) 
     
Belastingen ............................................................................. (29 742) (215) (28 314) 7 333 
  
Nettoresultaat (40 529) (36 870) (61 038) (53 682) 
     
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen  ...................... 82 498 592 42 266 402 82 498 592 42 266 402 
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen  ................... 82 498 592 42 266 402 82 498 592 42 266 402 
     
Resultaat per aandeel vóór verwatering (euro) ....................... (0.49) (0.87) (0.74) (1.27) 
Resultaat per aandeel na verwatering (euro) .......................... (0.49) (0.87) (0.74) (1.27) 
     

1 In deze bedragen zijn de herstructureringskosten niet inbegrepen 
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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 
2010 

31 december 
2009 

   
ACTIVA   
Vlottende activa   
Liquide middelen .............................................................................................. 30 930 30 664 
Handels- en overige vorderingen ..................................................................... 7 277 16 254 
Overige financiële opbrengsten ........................................................................ 0 0 
Belastingvorderingen ....................................................................................... 47 97 
Voorraden ........................................................................................................ 12 425 17 336 
 50 679 64 351
   
Niet-vlottende activa   
Materiële vaste activa ...................................................................................... 4 510 9 157 
Immateriële vaste activa .................................................................................. 8 596 21 385 
Uitgestelde belastingvorderingen ..................................................................... 0 30 050 
Overige vorderingen ......................................................................................... 48 328 
 13 155 60 921 
   
   
Totaal activa 63 834 125 272

   
   

PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)   
Schulden op ten hoogste één jaar   
Handels- en overige schulden .......................................................................... 52 806 42 595 
Te betalen belastingen ..................................................................................... 95 268 
Overige financiële schulden ............................................................................. 4 770 8 648 
Voorzieningen .................................................................................................. 2 097 7 529 
 59 768 59 040
Schulden op meer dan één jaar  
Schulden op meer dan één jaar ....................................................................... - - 
Uitgestelde belastingverplichtingen .................................................................. 20 1 893 
 20 1 893
   
Eigen vermogen   
Geplaatst kapitaal ............................................................................................ 12 232 12 232 
Uitgiftepremies ................................................................................................. 57 961 57 961 
Reserves .......................................................................................................... (176) (921) 
Overgedragen resultaat ................................................................................... (65 971) (4 933) 
Eigen vermogen ............................................................................................. 4 046 64 339
   
   
   
Totaal schulden en eigen vermogen ............................................................ 63 834 125 272
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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 

31 december 
 2010 

31 december 
 2009 

   
BEDRIJFSACTIVITEITEN   
Nettoresultaat (A) ...................................................................................................... (61 038) (53 682) 
   
Afschrijvingen en waardeverminderingen ................................................................. 14 093 20 001 
(Terugname van) waardeverminderingen van vlottende en niet vlottende activa ..... (690) 7 861 
Bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa .................................... 6 135 2 034 
Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa ........................................ - 678 
Wijziging in de voorzieningen .................................................................................... 543 5 434 
Verlies / (winst) uit de verkoop van materiële vaste activa ........................................ (300) 839 
Verlies / (winst) uit de verkoop van immateriële vaste activa .................................... 14 22 
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten) ................................................... 625 506 
Verlies/(Winst) op de verkoop van financiële vaste activa ........................................ (872) - 
Interest opbrengsten ................................................................................................. (59) (80) 
Interest kosten........................................................................................................... 527 709 
Op aandelen gebaseerde betalingsreserve .............................................................. 200 663 
Belastingen  .............................................................................................................. 28 314 (7 332) 
Totaal (B) 48 530 31 335
   
Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal (C)=(A)+(B) (12 508) (22 347)
Afname/(toename) van handels- en overige vorderingen ......................................... 8 671 28 481 
Afname/(toename) van voorraden ............................................................................. 6 061 8 021 
Toename/(afname) van handels- en overige schulden ............................................. 9 460 (25 898) 
Aanwending van provisies ........................................................................................ (5 912) (342) 
Totaal der mutaties in activa en passiva (D) 18 280 10 262
  
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D) 5 772 (12 085)
(Betaalde) interesten (F) ........................................................................................... (319) (412) 
Ontvangen interesten (G) .......................................................................................... 50 79 
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H) ....................................................................... 17 (58) 
   
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  (i)=(e)+(f)+(g)+(h)........................................... 5 520 (12 476)

   
INVESTERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa ............................................ 628 - 
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële vaste activa ........................................ 6 8 
Verwerving van materiële vaste activa ...................................................................... (64) (934) 
Verwerving van immateriële vaste activa .................................................................. (574) (232) 
Uitgaven voor productontwikkeling ............................................................................ (8 726) (15 929) 
Kasinstroom op de verkoop van dochterondernemingen .......................................... 7 145 - 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (j) ............................................................. (1 585) (17 087)
  
FINANCIERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangen uit hoofde van kapitaalsverhoging .......................................................... - 20 212 
Betaling met betrekking tot kosten van kapitaalsverhoging ....................................... - (1 698) 
Ontvangen uit hoofde van leningen ........................................................................... 4 770 8 574 
Aflossingen van leningen .......................................................................................... (8 355) (74) 
Betaling van financiële schulden ............................................................................... (43) 43 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (k) ........................................................... (3 628) 27 057
   
Netto toename/(afname) van liquide middelen (I)+(J)+(K) 307 (2 506)
Liquide middelen bij het begin van het boekjaar ....................................................... 30 664 33 328 
Impact wisselkoersfluctuaties (41) (158) 
Liquide middelen op het einde van het boekjaar  30 930 30 664 
Verschil  307 (2 506)
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN  

 
Cijfers over het boekjaar 
eindigend 31 december 
2010 
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 2009 ... 12 232 57 961 1 176 (399) (1 698) (4 933) 64 339
   
Nettoresultaat ...................... - - - - - (61 038) (61 038)
Op aandelen gebaseerde 
betalingen ........................... - - 200 - - - 200
Kosten van uitgifte nieuwe 
aandelen ............................. - - - - 63 - 63
Netto 
valutakoersverschillen ......... - - - 482 - - 482
   
Op 31 december 2010 ... 12 232 57 961 1 376 83 (1 635) (65 971) 4 046

 
 
 
 
FINANCIELE KALENDER 
 
De Algemene Aandeelhoudersvergadering :  Vrijdag 29 april 2011 om 10u in Leuven 
Bedrijfsupdate van het eerste kwartaal:   Donderdag 28 april 2011 
Resultaten van het tweede kwartaal en het  
“Tussentijds Financieel Verslag”:   Woensdag 31 augustus 2011 
Bedrijfsupdate van het derde kwartaal:   Donderdag 27 oktober 2011 
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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: 
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 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. 
 
Copyright ©2011 OPTION. Alle rechten voorbehouden. Alle product- en bedrijfsnamen hier vermeld kunnen 
(geregistreerde) merken of handelsbenamingen zijn. 
 

mailto:investor@option.com
http://www.option.com/
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