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OPTION TRADING UPDATE 

 
Eerste kwartaal 2011 

  
LEUVEN, België – 28 april 2011 – Option (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), 

de specialist op het vlak van draadloze communicatie, maakt vandaag bekend dat de 

onderneming in het eerste kwartaal van 2011 een omzet gerealiseerd heeft van 13,6 

miljoen EURO in vergelijking met 13,1 miljoen EURO in het eerste kwartaal van 2010. 

Product gerelateerde opbrengsten en software & licentie opbrengsten 

vertegenwoordigen elk de helft van de totale inkomsten.  

 

De onderneming rapporteert een positieve EBITDA van 898 duizend EURO voor het 

eerste kwartaal van 2011. 

 

De cashpositie van de onderneming verbeterde ten opzichte van het jaareinde 2010, 

voornamelijk  als gevolg van het ontvangen van licentievergoedingen gedurende het 

eerste kwartaal van 2011 voor een totaal bedrag van 33 miljoen EURO. 

 

De onderneming verwacht dat nieuwe draadloze oplossingen en producten een bijdrage 

tot de resultaten zullen leveren vanaf de tweede helft van 2011. 
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OVER OPTION 
Option is de vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van draadloze 
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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 België (Leuven). 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 ook kantoren in Europa, VS, Groter-China en Japan. Voor meer informatie surf 
naar www.option.com. 
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