OPTION TRADING UPDATE
Eerste kwartaal 2013
LEUVEN, België – 25 april 2013 – Option (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY)
heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf in het eerste kwartaal van 2013 een omzet
realiseerde van 2,2 miljoen EURO. Zoals al meegedeeld in vorige trading updates,
weerspiegelt de omzet het aflopen van de licentie-overeenkomst met Huawei.
Het ecosysteem voor CloudGate blijft verder aangroeien in de Verenigde Staten. Er zijn
akkoorden afgesloten met ‘Application Enablement Platform’-partners die middleware en
platformen voor hosted service aanbieden. Resellers hebben daarnaast CloudGate
producten op voorraad genomen en hebben marketingcampagnes lopen. Verder lopen
er ook klantenprojecten, zowel in piloot- als in uitrolfase.
In Europa begint het ecosysteem zich ook te ontwikkelen met de commerciële lancering
van CloudGate in het tweede kwartaal.
CloudGate geeft de Onderneming de mogelijkheid om zich te richten tot de ‘Machine to
Machine’-markt (M2M), waarvan wordt verwacht dat hij zal groeien met een
samengestelde jaarlijkse groei van 33% tot een marktomvang van 85 miljard $ in 2017,
en dit volgens zowel Machina Research als Markets and Markets.
Tijdens het eerste kwartaal werd 9 miljoen EURO aan nieuwe fondsen opgehaald via de
uitgifte van een converteerbare obligatie. Vijf partners onderschreven deze, met name
de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, Athos Investments, Life Science Research
Partners, Mondo en Jan Callewaert. Als kostenbesparende maatregel werd ook beslist
om de vestiging in Parijs (Frankrijk) te sluiten en de vestiging in Cork (Ierland) verder in
te krimpen.
De combinatie van nieuwe fondsen met verdere kostenbesparingen en de verwachte
productverkoop moet Option in staat stellen om winstgevende activiteiten uit te bouwen
op basis van B2B- en M2M-oplossingen.
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OVER OPTION
Option is een wereldspeler op het gebied van draadloze connectiviteit, beveiliging en evaring. Option
verbetert de prestatie, functionaliteit en bruikbaarheid van draadloze communicatie via een waaier van 3G4G 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 R&D-vestigingen
in Duitsland, alsook 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.
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