OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET EERSTE
HALFJAAR 2015
Leuven, België – 27 augustus 2015 – Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), het bedrijf
dat staat voor ‘Connecting Things to the Cloud’, heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt
voor het eerste halfjaar van 2015, eindigend op 30 juni. 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.
FINANCIËLE KERNCIJFERS VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2015
- De opbrengsten voor het eerste halfjaar van 2015 bedroegen 2,6 miljoen EURO in vergelijking
met 2,8 miljoen EURO tijdens het eerste halfjaar van 2014. M2M verkopen stegen van 0,3 naar
1,3 miljoen EURO
- De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2015 bedroeg 42,1 % ten opzichte van de
opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 35,2 % in dezelfde periode in 2014.
- Dankzij de voortdurende besparingen daalden de operationele kosten met 0,8 miljoen EURO.
- De financiële kosten stegen, vooral als een gevolg van de intresten op de converteerbare
obligatieleningen uitgegeven bij de start van het tweede kwartaal in 2014 en eveneens door
wisselkoersverliezen.
- De EBIT voor het eerste halfjaar van 2015 bedroeg -5,0 miljoen EURO vergeleken met -5,9
miljoen EURO tijdens dezelfde periode in 2013. Het nettoresultaat kwam uit op -6,0 miljoen
EURO vergeleken met -6,6 miljoen EURO op 30 juni 2014.
- De cashpositie daalde van 1,6 miljoen EURO op jaareinde 2014 naar 0,9 miljoen EURO op het
einde van juni 2015.
- Tijdens het eerste halfjaar van 2015, verkreeg de onderneming een overbruggingskrediet van
2,7 Mio EURO.
- Tijdens het eerste halfjaar van 2015 werden 2.116.782 nieuwe aandelen gecreëerd ten
gevolge van de conversie van converteerbare obligatieleningen.
Frank Deschuytere, CEO van Option:
“Ondanks het feit dat de cijfers voor het eerst half jaar onder onze verwachtingen liggen, zijn er
positieve elementen. Onze verkoopspartners gaven aan de hun orders uitgesteld zijn tot later dit
jaar. Met het actief vermarkten van onze “engineering development” capaciteit hebben we een
volgende pijler aan ons business model toegevoegd. We hebben meerder contracten gewonnen
om oplossingen te ontwikkelen binnen de “Internet of Things” wereld. We slagen erin om cash te
genereren van oudere producten die we vanuit onze voorraad herwerken naar de vereisten van
de eindklant.
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Uitgaande van de progressie die ik vaststel binnen ons bedrijf en de vooruitgang die we realiseren
in de markt, ben ik ervan overtuigd dat wij een significante vooruitgang zullen zien in onze
resultaten voor de tweede helft van 2015.”
Business update
In de eerste helft van het jaar werd Option geconfronteerd met vertragingen wat voor gevolg had
dat belangrijke orders naar de tweede helft van het jaar verschoven. Nochtans behouden de
verkoopspartners van de vennootschap hun vooruitzichten voor 2015. Nog belangrijker is dat in de
laatste maanden belangrijke vooruitgang werd geboekt op verschillende fronten.
De belangrijkste doelstelling was om het aantal applicaties die op CloudGate draaien te
verhogen. Verschillende belangrijke applicaties werden ontwikkeld voor US Robotics voor
toepassingen in “out of band” beheer en de vervanging van analoge modems, voor ABB ( Asea
Brown Boveri) voor toepassingen in het domein van “slimme meters en slimme netten”. Tevens werd
een oplossing ontwikkeld voor mobiele WIFI toegang, met certificatie voor gebruik in treinen en
toepasbaar in treinen, trams en bussen.
Om de ontwikkeling van M2M applicaties voor onze klanten verder te vereenvoudigen en om de
tijd van concept naar werkende M2M oplossing in te korten, werd LuvitRed ontwikkeld. LuvitRed is
een grafisch configureerbare softwareomgeving voor ontwikkeling en uitrol van slimme M2M
oplossingen. Door een snelle ontwikkeling van prototypes en M2M applicaties mogelijk te maken,
worden met LuvitRed de kosten gereduceerd, de “time to market” ingekort en het risico
geminimaliseerd.
Ondertussen stijgt het aantal klanten dat autonoom applicaties op CloudGate ontwikkelt. Hierbij
zijn onder andere door Skywave, GetWireLess, Graphite en Proximus oplossingen ontwikkeld
variërend van applicaties met geconnecteerde draadloze sensoren, oplossingen voor bewaking &
beveiliging tot algemene telematica oplossingen.
In het eerste halfjaar bleven we onze penetratie in M2M markten verder uitbreiden door
bijkomende distributeurs aan het CloudGate ecosysteem toe te voegen zoals TESSCO in de VS,
Graphite in de UK en recent BLUDIS in Italië. Hierdoor kunnen we meer gelokaliseerde oplossingen
realiseren en de lokale support voor onze klanten verbeteren.
In de tweede helft van het jaar verwacht de vennootschap significante stock opvolgorders uit
Noord-Amerika. Tevens verwachten we de stock van modules & persoonlijke routers verder
succesvol naar cash te kunnen converteren.
We blijven inzetten op de uitbreiding van Option’s business model buiten het louter verkopen van
CloudGate equipment. Het business model blijft gecentreerd op “Internet of Things” en is
opgebouwd uit:
1. Ontwikkeling & verkoop van oplossingen op basis van het CloudGate platform, inclusief de
verkoop van toestellen.
2. Engineering services & projecten voor totaal oplossingen voor toepassingen van “Internet of
Things”.
Option verhoogde zijn verkoopinspanningen bij het vermarkten van de engineering services en
ontwikkeling van totaal oplossingen resulterend in de toekenning van meerdere contracten voor
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ontwikkeling van applicaties op CloudGate en met een belangrijke design win voor toepassing van
“Internet of Things” in de “geconnecteerde wagen”.
Corporate
Naar aanleiding van de voortgezette opvolging van de kaspositie en de continuïteit van de
vennootschap door de commissaris van de vennootschap, heeft de Raad van Bestuur van Option
hierover verder beraadslaagd en geïnformeerd overeenkomstig de persberichten van 21 april 2015
en 3 juli 2015.
Naast de reeds aangekondigde brugfinanciering van 2.7 mio EUR zoals onderschreven door de
bestaande obligatie- en stakeholders van de vennootschap in maart van dit jaar, is de
Vennootschap vertrouwelijke gesprekken gestart om engagementen aan te gaan met een aantal
financiële en industriële partners. Deze gesprekken werden versneld en worden verwacht
afgesloten te worden in de tweede jaarhelft van 2015 ten einde de huidige financiële toestand te
stabiliseren om zo op een succesvolle manier de markt van Internet of Things te bewerken en het
potentieel te maximaliseren.
Op 26 mei 2015 heeft de Raad van bestuur Jurgen Ingels gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder
ter vervanging van Olivier Lefebvre. Jurgen Ingels (44) is de stichtende en managing partner van
Smartfin Capital, een Europees Private Equity Fonds dat investeert in groeibedrijven actief binnen
het veld van Smart Technology. Eerder was hij ook al de oprichter en CFO van Clear2Pay, een
belangrijke speler op het vlak van betalingstechnologie.
De algemene vergadering van 29 mei 2015 heeft beslist om de vervanging als bestuurder van At
lnfinitum NV door Dimitri Duffeleer BVBA, met maatschappelijke zetel te Fazantenlaan 17,8790
Waregem, vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri
Duffeleer, als niet-uitvoerend bestuurder, waartoe door de raad van bestuur d.d.24 september
2014 voorlopig werd beslist bij wijze van coöptatie, te bevestigen en goed te keuren. Het mandaat
van Dimitri Duffeleer BVBA als bestuurder is ingegaan per 1 november 20'J.4 en eindigt na de
algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2016 goed
te keuren.
De algemene vergadering van 29 mei 2015 heeft bovendien beslist om bestuurder FVDH Beheer
BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck, te herbenoemen als nietuitvoerend onafhankelijk bestuurder. Het mandaat van FVDH Beheer BVBA als bestuurder eindigt
na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2017
goed te keuren.
Op 26 juni 2015 heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het toegestaan kapitaal
te vernieuwen voor een totaal bedrag gelijk aan vier miljoen zevenhonderd achtendertig duizend
negenhonderd vierenzestig euro vijftig cent (EUR 4.738.964,50), zowel door middel van inbrengen in
geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door
omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of
zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of
door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn
verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan.
Bovendien heeft diezelfde buitengewone algemene vergadering beslist om de raad van bestuur
bijzonder te machtigen om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de
vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone
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algemene vergadering die tot deze machtiging zal besluiten, over te gaan
kapitaalverhogingen in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

tot

In juni 2015 heeft de Vennootschap beslist om de heer Jan Luyckx als senior director finance aan te
stellen ter vervanging van Christine Pollie die de Vennootschap heeft verlaten.
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- OPTION N.V. Financieel rapport opgesteld in overeenstemming met de
International Financial Reporting Standards (IFRS)
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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 2014 aan de Algemene Vergadering betreffende de
Enkelvoudige en Geconsolideerde Jaarrekening van Option NV dat terug te vinden is in het
jaarverslag 2014 op de pagina’s 26-27. 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, contacteer
Frank Deschuytere - CEO
Jan Luyckx – Senior Director Finance
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
Tussentijds Financieel Verslag (IAS34)
http://www.option.com/about_sub_pages/half-year-reports/
OVER OPTION
Option staat voor ‘Connecting Things to the Cloud’. Met meer dan 25 jaar ervaring en een groot
aantal wereldpremières in de mobiele technologie, is Option ideaal geplaatst om de meest
efficiënte, betrouwbare en veilige draadloze oplossingen te stellen voor de bedrijfswereld (B2B) en
industriële markten (M2M). Het bedrijf werkt hiervoor samen met systeemintegratoren, value added
resellers, application platform providers, distributeurs met toegevoegde waarde en
netwerkoperatoren, om zo op maat gemaakte oplossingen aan eindklanten te kunnen voorstellen.
Option heeft zijn hoofdkwartier in België en heeft daarnaast kantoren in Europa, de VS, GrootChina, Japan en Australië. Meer informatie op www.option.com.
Copyright ©2015 OPTION. Alle rechten voorbehouden. Alle product- en bedrijfsnamen hierin kunnen betrekking hebben op
(geregistreerde) handelsmerken of handelsnamen.
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