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GELIJKWAARDIGE INFORMATIEVERSTREKKING

IN HET KADER VAN DE TOELATING TOT VERH.A,NDELING
VAN 116.464.000 BIJKOMENDE AANDELEN

(artikel 18,

S 2,

d) van de Prospectuswetvan 16 juni 2006)

Dil document vormt een informatiedocument voor

de doeleinden van artikel I S,S2,d yan de we! vnn I 6 juni 2006 op cte
openbare aanbieding van baleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de veriandeling op een
gereglementeerde markt, zoals gewijzigd (de Prospectuswel), die de informatie bevat welke volgens de Atttoriteit voor
Financiile Diensten en Markten (de FSMA) gelijl<waardig is aan de informatie die zott moeten worden opgenonten in een
prospectus overeenkomstig artikel 20 van de Prospechswet,

Dit Informatiedocument houdt geen aanbieding invoor het kopen, onderschrijven of verkopenvan de Nietme Aandelen
die hierin worden beschreven in enige jurisdictie of aan enige persoon. Er worden geen Aantlelen aangeboclen olverktcht
op basis van dit Informatiedocument.

I}ELANCRIJKE WAARSCHUWINC
BELANGRIJI(: U dient de volgencle waarschuwing te lezen alvorens dit Informatiedocument te

lezen.

De volgende waarschuwing is van toepassing op dit Informatiedocument en u wordt daaronr geadviseerd orn
deze waarschuwing zorgvuldig te lezen voordat u dit hrformatiedocument leest, u zicher toegang tot verleent
of dit op enige andere wijze gebruikt. Wanneer u zich toegang verschaft tot dit Informatiedocument, gaat u
akkoord met de volgende algemene voorwaarden, inclusief rnogelijke wijzigingen op enig monent in deze
voorwaarden, telkens u informatie ontvangt van de Vennootschap.
Dit lnformatiedocutnent is opgesteld met het oog op de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen
op de gereglementeerde tnarkt van Euronext Brussels, en houdt geen aanbod in tot verkoop ofeen aanbod tot
aankoop van enige Aandelen in enig land, aan enige persoon aan wie het niet is toegestaan dergelijk aanbod te
doen in het betreffende land. Het mag worden verspreid in Belgie, waar het is ingediend Uii Ob nSVn, in
overeenstemming met de Prospectuswet.
De verspreiding van dit Informatieclocuement in een ander lnnd dan Belgid l<an bij wet verboden zijn.

De

Vennootschap verklaart

niet dat dit

lnfolmatiedocument wettelijli mag worden verspreid, in

overeenstemming met enige geldende registratie of andere veleisten iu eender welk land anders dan in Belgie,
of krachtens een vrijstelling daaronder', noch aanvaardt zij enige ver.antwoordelijkheid voor het faciliteren varr
dergelijke verspreiding. Meer specifiek is er geen actie ondernomen dool de Vennootschap met de bedoeling
een publieke aanbieding van Aandelen toe te laten, noch het verspreiden van dit Informatiedocunrent in enig
land waar stappen vereist zijn voor dat doel, Bijgevolg rnogen er geen Aandelen wor,den aangeboden ol
verkocht, direct ofindirect, krachtens dit Informatiedocument, en noch dit Informatiedocument, noch crrige
advertentie of anderadvertentiemateriaal mag worden verspreid of gepubliceerd in enig land anders dan
BelgiE, behoudens onder omstandigheden die in oveleeustemming zijn met de geldende wetten en
regelgeving. Pet'sonen die in het bezit komen van dit Informatiedocument of van Aandelen, dienen zichzelf te
informeren over mogelijke bepelkingen betreffende de verspreiding van dit Infonnatiedoculnent en het
aanbieden en verkopen van Aandelen,
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De inhoud van dit

Informatiedocument tnag niet worden beschouwd als juridisch, bedrijfsmatig,
fiscaal advies. Iedere potentidle investeerder dient zelf jur.idisch, bedLijfsrnatig,
boekhoudkundig en fiscaal advies in te winn-en alvorens een beslissing te nelnen orn in de Aandelen te

boekhoudlcundig

of

investelen.

VERKLARING VERANTWOORDELI.IKE PERSONDN

In

overeenstemming

met altikel 61,

{j

1 en $2 van cle Prospectuswet, rreemt de Vennootschap,

vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, de verantwoordelijkheid op zich vool de informatie
Informatiedocument.

in dit

De Vennootschap verklaart dat, na het treffen vau alle redelijlce maatregelerl om zulks te galanderen
voorzover hem bekend, de gegevens in het lnfornratiedocunrent in overeenstelnming zijn rnet
we-rkelijkheid en dat geen gegevens
Informatiedocument zou wijzigen,

en
cle

zijn weggelaten waarvan cle vernreldirrg de strJklcing van het

GELIJKWAARDIGHEI DSBDSLISSING
Op 25 juli 2017 heeft de FSMA beslist om de docurnentatie die de Vennootschap met dit Infor.matiedocument
ter beschikking stelt van het publiek als gelijkwaatdige inforrnatie te beschouwen met toepassing van artil<el
I 8, $ 2, d) van de prospectuswet,
Deze beslissing houdt gcen beoordeling in van de opportLmiteit en de kwaliteit van de aanvraag tot toelating
tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde nrallct van Euronext BrusJels, noch van
de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt,

BESCHIKBAARHEID VAN HET INF'ORMATIEDOCUMENT

Dit Infbrmatiedocument is enkel

beschikbaar in het Nederlands. Het Informatiedocument zal kosteloos
beschikbaar worden gesteld op de maatschappelijke zetel van de Verrnootschap en op de website van cie
Vennootschap (www.option,com). De plaatsirrg van het Informatiedocument op het intemet houdt geen
aanbieding in tot handeling in effecten.

DEEL I: SAMDNVATTING
Samenvattingen dienen verplicht infiirmatie te verstrekken bekend als "Elementen". Deze elementen zijn
genummerd in Deel A tot E (A.l - 8.7).
Deze samenvatting bevat alle el.etnenten die moeten worclen opgenomen in een samenvatting voor clit type
fficten en emittent. Omdat sommige elementen niet hoeven te iorden besprolcen, kunnen er-leemten zijn in
de volgorde van de nummering van de elementen.
Ook al moet een elentent in de samenvatting worclen ingevoegd vanwege het type efecten en emittent, i.s het
-in
mogeliik ddt er over het element geen relevante inforntatie ian worclin verstrekt,
clit geval wordt er een
korte beschriiving van het element opgenomen in. di scmenvatting, met cle vermelding "Niii van toepussing".

Afdeling A

-

tnleiding en waarschuwingen

Ilement

Informatieverplichting

A.I

Inleiding en waarschuwingen
Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op het Infolmatiedocurnent.
Iedere beslissing orn in de Aandelen te investel'en nroet gebaseerd zijn op de bestudering van
het
lnforrnatiedocument dool de
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Wanneer_een vordering rnet betrel<king tot de informatie in het Informatiedocument bij een
reclrterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, de belegger die als ciser optreedt volglns de

nationale wetgeving van de lidstaten de kosten voor de virtaling van het Inforrnatiedocument
eventueel moet dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld,

Alleen de personen die de samenvatting hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijl<
wordetr gesteld indien de satnenvatting, wanneer zij samen rnet de andere delen van het
Informatiedocument wordt gelezen, rnarrifest misleidend, onjuist of inconsistent is, of inclien

ztj, wanneer zij samen rnet de arrdet'e delen van het Infot'rnatiedocurnent worclt gelezen, niet de
ket'ngegevens bevat om beleggels te helpen wanneer zij over.wegerr in die effecien te
investeren.

L.2

Toestemming voor verdere doorverl<oop of definitieve plaatsing
anbod in vool het kopen,
verleent de Veuuootschap geen
voor een daaropvolgencle

Afdeling B

-

Vennootschap

Elernent

I

8.1

Officiile

nformatieverplichtin g

en handelsnaam van de Vennootschap

Option NV

8.2

Vestigingsplaats en rechtsvorm van de Vennootschap

ericht als een
geschreven bij het
euven). De
aan 14, 8-3001

Leuven, Belgiti.

8.3

Huidige werl<zaamheden en belangrijl<ste activiteiten van de Groep en de belangrijl<ste
marl<ten waarop ze concurreert
De Vennootschap is actief op de br.ede Iot (,,lntelnet of Things") markt.
Meer specifiek ontwikkelt en vermarkt Option M2M oplossingen op maat en biedt Option met
"Cloudgate" een industri€le flexibele 3C/4C/LTE router aan. Dit toestel wordt vaak gebLuikt bij
diverse toepassingen zoals camerabewaking, rernote beheer, srnart cities, enz.
Dankzij de verschillende hardware uitbleidingen zoals RS232 , Mbus, wifi , poE l<arr deze
router volledig op maat worden gemaakt. De Cloudgate is eveneens beschikbaal lnet een actieve
GPS. Met LuvitRED beschikt Option over een gebruiksvriendelijl<e ontwiklcelingsomgeving
voor het bouwen van applicaties op maat van de klant.
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B.4a

Belangrijke recente tendensen well<e de Vcnnootschap, en de sectoren waarin zij actief

is,

beinvloeden

De Iot is een complexe, maar sterl(e groeilnarkt.

tl.5

Beschrijving van de groep waarvan de vennootschnp cleel uitmaal<t en plaats die zij

daarin inneemt

Option is het moederbedrijf van de groep bedrijven die hierorrder worden voorgesteld.
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Relatie met de belangrijke aandeelhouders
Per 30 juni 2017 (na uitgifte van de nieuwe aandelen) is het aandeelhoLrderschap vau Option als
volgt ingedeeld (aandeelhouder.s > 3%):

(A)
(B)
(C)

CALLEWAERT:
Raju Dandu/Danlaw lnc.:
Eric VAN ZELE:

Jan
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23.94o/o
1Z.O2o/o

11,40%
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(D)

Alychlo/Mylecke/Marc

(E)

Vermec

rvOUCKe

3.220/o

Deze aandeelhouders zijn als investeerder al dan niet direct vertegenwoor.digd in de Raad van
bestuur.

Met Danlaw bestaat bovendien een zakelijke relatie aangezien Option verschillende
engineeringprojecten uitvoert in opdr.acht van Danlaw.
Als onderdeel van het lopende herstelplan om de liquiditeit van de Vennootschap te herstellen,
hebben voornoemde investeerders, samen met andeio bestaande investeerders, een
overbruggingskrediet ondertekend die option samen 2.6 mio EUR overbr.ugging hebben

opgeleverd tegenlo/o intrestoverheteerstejaar en2Voover hettweede jaaienwelke
terugbetaalbaar is op 31 januari 2019.

Met de heer Callewaeft loopt een voorgaande overbruggin guit2016 voor een oor.spronkelijk
bedrag van 1.975.000 EUR welke lening terugbetaalbaar is op 28 februari 2019. D; intrestin
voor 201,7 werden naar 0 gebracht.
De Vennootschap neemt momenteel stappen om voormelde leningen om te zetten in kapitaal.

8.7

Geselecteerde belangrijke historische financi€le informatie
Hierna volgt een verkort overzicht van de "Geconsolideerde Jaal'rekening", conforrn IFRS over
de voorbije 5jaar, uitgesplitst in de balans en de resultatenrekening.
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4,036
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67
80
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4 005
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Olerlge Vorderlngen

1.518
120
893

1,1e5
120

1.236
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1.236
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9

Vlottsnde Actfua
Llqulde middelen

s.147

llandels. en Orcrlge wrderingen

3,1

Passiva

-_c.4p8.

17.466

7.831

12.612
Handels en o\erige schulden
Uitgeslelde opbrengsten
Te betalen belastingen

619

9,428
e 912
200

11 853
120
45

s 124

1

1

I

O!€rige flnanclele schulden

170
1 984

(dle binnen 66n jaar \e^all€n)
Voorzlenlngen

507
395

14

580

258

295

422

17.574

28.105

27.076

17.574

26 105

27.o78

Handels- en o\,erlge schulden
Schulden op rneer dan 1 jaar
Ultgestelde belastlng\erplichilngen

-L

7

. 27.702 .

35.098

Gephatot kapihal

't2.252

4.125

4,759

4 845

4.922

Ultglftepremies

57 961

1,078
2.656

3,763

5.076

5,466

2,518
21.251

2.288
35 335

2.251

4.817

Reserles

-
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Kostprijs \€rkochte goederen

40.844
14.540

9.3S3

5.230

4.698

6.022

2.949

3.370

4,210
2 045

25.904

3.37'l

2.281

1.328

2.t66

13.425.6,073-6,345
816-79-3.073
8.275
E.Olg..-.
_,91989 22.299-14.425.19.467

€n onhMkkelingskosten
marketlng- en royaltykosten

Totale
Effecl \,an deconBolidaue

4 956
3 336

2.525
1.394

'13.082

7,754

2 534

3.013
340
2.673

168

inkomslen

Financl6le kosten

170

892

2,765

222

resultaat

1

30

825

1,802

2.312

ndl

tl.6?9

,12.a22

td^066

o

24

34

18

\6n dlsconlinue operaues

8.8

1

340

Gcselecteerde belangrij ke pro forma finan ci0le in forrnatie

Niet van toepassing,

8.9

Winstprognose of -raming
Er werden geen winstvoorspellingen of-schattingen gepubliceerd door de Vennootschap.

lr.10

Een besclrrijving van de aard van enig voorbehoud in het auditverslag betreffencle de
historische flnanci0le inforn atie

De comtnissaris van de Vennootschap was niet in staat om voldoende en geschikte controleinformatie te verkrijgen om een basis voor het controleoordeel over dejaai.rekening te
verschaffen. De verantwoording clie de commissaris hierover geeft is ais volgt:
Tiidens 2016 heeft devennootschap en haar dochterondernemingen (sameni,cle groep,)
opnieuw de vooropgestelde omzet en marge-objectieven van het business plan niet gerealiseercl.
Als gevolg hieruan heeft de groep signiJicante negatieve kasstromen geleden die haarfinancicte
positie per 31 december 2016 ernstig hebben aangetast. De groep heeft deze negatieve
kasstromen in de eerste maanden van 2017 niet lwnnen stoppen. Hiercloor en onclanks het
verzekeren yan een bijkomende bruglfinancierlngvoor 2,6 miljoen EUR in
maart, waarvan momenteel reeds 1,6 miljoen EUR is ontvangen, zijn de
financidle ntiddelen van
de groep op datumvan ditverslagzeer beperkt. Bijgevolg bestaat er een belangrijke
onzelcerheid omtrent de verderzetting van de ondernemingsactiviteit. Zoals vermeld in de

toelichting omtrent continui:teit in de jaarrekening hangt de mogelijkheidvan de groep om haar
dctiviteitenverder le zetten op korte termiin a,fvan de mate waarin de groep erin slaagt de
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volgende assumpties tijdis en cttmulatief Ie verwezenlijken,
" De realisatie van de gehanteerde assumpties in de ka,sprojecties van de groep over de
komende l2 maanden, inclusief de onlvangst van de resterende 1 niljoen EUR van de 2017
brugfinanci ering in de komende weken.
het tweede semester van 201 7 zoqls
een versnelde groei van

ij wordt uitgegaan yun

lingsplannen mel de bestaande leveranciers en
ositie in de volgende maanden te verzekeren.
t er

fi n ancier in.g v an de b ij kom

e

nde

eileerde omzetgroei voor de tuveede helfi van

tijdig

en cumulatief moet worden volclaan,
ke de continui:teit van de yennootschap en de
aanpa,rsingcn gedaan met betrekking tot de
ansposten die noodzakelij k zouden kunnen
t zou zijn haar activiteiten veyder te zetten.
chap voor 427 (000) EUR aan geqcliveerde
voorraden, die het voorwerp zouden kunnen
ztin van biizondere waardeverminderingen indien de vennootschap niet meer in staat zotr zij4

haar activiteiten verder te zetten,
Dnarnaast heefi devennootschap 3 pensioenplannen metvaste bijdrage die beschoutvdworclen
als plannen met een vast rendement als gevolg van de minimum gegarandeercle renclemenlen in
de Belgis che

w etgev

ing.

een provi,sie voor het tekort in hel plan op 3 I clecember 20I6, De raacl
van bestuur en de direclie waren echler niet in staat ons voldoende inlichtingen te verschaflbn
om te beoordelen of deze provisie voldoende was in het licht vqn de volledige
p en s io env erp lic ht i n g v an de v ennoots c hap,
Oordeelonthouding
Vanwege het belang van de aongelegenheden zoals beschreven in de sectie "Onderhotnving van
de oordeelonthouding", zijnwii niet in staat geweest om voldoende en geschikte controleinfbrmatie te verkrijgen om een basis voor een controle-oordeel te verschffin en kunnen wij het
cumttlatieve ffict van deze aangelegenheden op de jaarrekening niet beoorclelen.
Dienovereenlcon?stig brengenwij geen opinie over de jaarrekening tot tritdrukking.
De

Afdeling C

-

iaarrekening bevat

Aandelen

Element

Informa tieverplichtin g

c.1

Type en klasse van Nieuwe Aanclelen well<e worden aangeboden en toegelaten ter
Verhandeling
Gewone aandelen van dezelfde klasse als de bestaande Aandelen van option.

c.2

Munteenheid van de Nieuwe Aandelen
Eulo.

c.3

Aantal uitgegeven Aandelen
116.464.000

-8-
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c.4

Rechten verbonden aan de Nieuwe Aandelen
Dezelfde rechten als de reclrten van de bestaande Aandelen van Option

c.5

Beperl<ingen op de vrije overdraagbaarheicl van de Nieuwe Aandelen.
Geen.

c.6

Aanvraag voor toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde marlit en de
identiteit van alle gereglernenteerde marl<ten waar de Nieuwe Aaudelen worden of
zullen worden verhandeld
wordt

c,7

icnd

Euronext Brussels.

Een beschrijving van dividendbeleid
Het dividendbeleid van de Vennootschap wordt door de Raad van Bestuur op
jaarbasis beooldeeld,

Afdeling D - Ilisico's
Element

Inforrna tieverplichtin g

D.1

voornaarnste risico's die specifiek zijn voor de vennootschap of haar sector
Onderdeel lI behandelt de voornaarnste lisico's rnet betrekking tot de sector. De Vennootschap
is sterk afhankelijk van derde partijen wat betreft IP, technologieen en levelanciers. Daarnaasi
heeft de Vennootschap ook specifiel<e liquiditeitsrisico's welke zij beoogt te vermiuderen irr het
kader van het herstelplau dat naar aanleiding van de publikatie van hetjaarverslag weld
belcendgemaakt.

D.3

Voornaamstc risico's die specifiek zijn voor de effecten
De Aandelen zijn onderhevig aan volgende risico's, naast andere risico's die vermeld zijn in
DEEL I I: (Ris icofactoren):

'
'
'
'

Het begin van de verhandeling in de Nieuwe Aandelen kan worderr uitgesteld.
Option kan geen duurzaarn liquide rnalkt voor de Aandelen gar.anderen.

Volatiliteit van de prijs van de Aandelen,

Toelcomstige verkoop van een aanzienlijk aantal Aandelen, enige l<apitaalverhoging van
de Vennootschap ofde perceptio dat dergelijke tlausacties kunnen plaatsvinden, kunnen
cen wezenlijk, nadelig effbct hebben op de koers van de Aandelen.

'

De belangen van de refelentieaandeelhouders van option kunnen verschillen
van de belangen van Option ofandere aandeelhouders.

'

Option is rnomenteel niet in staat dividenden uit te lceren.

-9-
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'

Bepaalde bepalingen'van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en van de statuten
kunnen een invloed hebben op potentisle overnalnepogingen en de beurskoers van de

Aandelen.

'

Elke verkoop, aankoop of uitwisseling van Aandelen kan onderworpen zijn aan financi€le

transactiebelasting.

Afdeling E - Aanbod
Element

Informatieverplichting
Dit Informatiedocument houclt

geen aanbod in tot het kopen, onderschrijven of verkopen van
de Aandelen van de Vennootschap. Er worden geen effecten aaugeboden ofverkocht in

navolging van dit lnformatiedocument.

8.1

Netto opbrengsten en onhosten van de uitgifte / het aanbod
Niet van toepassing. Dit Informatiedocument houdt geen aanbod in tot het kopen,
onderschrijven ofverkopen van de Aandelen.

n.2a

Besternm ing van opbrengst

Niel varr toepassing. Dit Infonnatiedocument houdt geen aanbod in tot het kopen,
onderschrijven ofverkopen van de Aandelen.

E.3

Voorwaarden van het aanbod
NieJ van toepassing, Dit Informatiedocument houdt geen aanbocl in tot het lcopen,
onderschrijven ofverl<open van de Aandelen.

n.4

Belangcn die van betckenis zijn voor het aanbod
Niet van toepassing. Dit Informatiedocument houdt geen aanbod in tot het lcopen,
onderschrijven of verkopen van cle Aandelen

D,5

Verkopende aandeelhouder en lock-ups
Niet van toepassing.

D.6

Verwatering als gevolg van het aanbod
Ten gevolge van de kapitaalverhoging van 30juni 2017 werden de bestaande aandeelhouders
verwaterd met39,14%o.

8.7

Geraamde l(osten aanserel(end aan d e belegger door dc Vennootschap ofde verkopencle
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Aandeelhouder
Niet van toepassing. Beleggers zullon geen kosten ofonkosten worden aangerekend in
verband met de toelating tot verhandeling ofbeursnotering door de vennooischap,

-11-

Option N,V.
Toelating tot verhandeling van bijkomende aandelen
Gelijkwaardi g e informatieverstreikin g

DEEL II: RISICOF.ACTOREN
Bestaande aandeelhouders

risicofactoren

te

en potenti0le aandeelhouders van de Vennootschap dienen zorgvuldig de
die hieronder worden beschreven, evenals andere informatie uit dit

overwegen

van de volgende risico's, individueel of sarnen, kunnen nadelige gevolgen hebben
de activiteiterr, financiEle positie en bedrijfsresultaten van de vinnootschap en, als
van de Aandelen,
De risico's en onzekerheden die hieronder wordeu beschreven zullen van toepassing zi.in op de Vennootschap
en haar activiteiten.

l

RISICO'S MET BETREKKING TOT DE ACTIVITEITEN VAN DD VENNOOTSCHAP.

Option is afhankelijk van derden die draadloze datacommunicatiediensten aanbieden. Als deze diensten niet
worden ingezet zoals venllracht, zouden consumenten niet in staat zijn de innovatieve producten van Option te
gebruiken en zouden de bedrijfsopbrengsten kunnen dalen. De verkoopbaarheid van de producten

van de
Vennootschap kan schade lijden indien draadloze Telecom operatoren niet voldoende en aanvaardbare
draadloze diensten kunnen aanbieden of indien de prijs van zulke diensten te hoog wordt om deze toe te
passen voor de massamarkt. Daar komt bij dat toekomstige groei alhankelijk is van de installatie van de
volgende generatie draadloze datanetwerken die zullen geleverd worden door derde partijen, daaronder
begrepen netwerken voor welke de Vennootschap thans producten ontwikkeld. lndien deze volgende generatie
netwerken niet geinstalleerd of algemeen aanvaard wordt of indien de installatie vertraagd wordt, dan zal er

geen markt zijn voor de producten die de vennootschap ontwikkelt voor deze netwerken. lndien de
Vennootschap de ontwikkeling van haar business niet behoorlijk beheert dan kan de Vennootschap belangrijke
druk ervaren op haar operaties en management en ontwrichting van haar activiteiten,

Option besteedt de productie van haar producten uit aan derden en kan bijgevolg aftrankelijk zijn van de
ontwikkeling en productiecapaciteit van deze derden en de algemene kwaliteit van hun werk. Als een
leverancier of producent zijn verplichtingen tegenover Option niet kan nakomen op het gebied van leveringen

of productievooruitzichten, kan dit de toekomslige resultaten aantasten. De afnameverplichtingen op korte
termijn van de Vennootschap tegenover derden-producenten waar ze beroep op doet, berusten op de raming
van de klant- en marktvraag. Als de werkelijke resultaten aflrvijken van deze raming, door gebrekkige uitvoering
door de Vennootschap of ten gevolge van marktomstandigheden, loopt Option mogelijk eerr commercieel
risico' Leveranciers kunnen mogelijk stoppen met de levering aan aanvaardbare commerciele vooruaarden
van producten aan de Vennootschap.
Het is mogelijk dat Option moeilijkheden ondervindt bij het managen van haar strategische herpositlonering,

wai haar mogelijkheden om sleutelpersoneel te behouden en doeltreffend te concurreren, mogelijk schade
toebrengt. Anderzijds is het mogelijk dat de Vennootschap haar activiteiten niet kan behouden of uitbreiden
indien de Vennootschap niet bekwaam is om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken, te behouden
en te managen,

De producten van de Vennootschap worden steeds complexer en kunnen fouten of defecten bevatten, die
hun aanvaarding in de markt kunnen tegenhouden of verminderen en leiden tot onveruachte kosten of andere
negatieve zakelijke gevolgen. De grotere complexiteit van de producten verhoogt het risico op niet-ontdekte
fouten en defecten.
Als Option niet in staat zou zijn nieuwe innovatieve producten te ontwerpen en te ontwikkelen die voldoende
commercieel aanvaard werden, is de Vennootschap mogelijk niet in staat haar onderzoeks- en
ontwikkelingsuitgaven te recupereren en is zij mogelijk niet in staat haar marktaandeel te behouden en kunnen
de bedrijfsopbrengsten dalen. De overgang van pure hardwareproducten verkoop naar de verkoop van
complexe draadloze oplossingen, kan een verdere impact hebben, gezien de typische verkoopcyclus voor een
hardware product korter is dan deze voor een end-to-end oplossing. De mogelijkheid om nieuwe producten te
ontwerpen en te ontwikkelen is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot de
volgende;
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de mogelijkheid van de Vennootschap om geschoold technisch personeel aan te trekken en

te

behouden;

de beschikbaarheid van cruciale componenten van derden;
de mogelijkheid van de Vennootschap om de ontwikkeling van producten tijdig te voltooien;

o

de mogelijkheid van de Vennootschap om producten met een aanvaardbare prijs en van een
aanvaardbare kwaliteit te produceren,
lndien de Vennootschap of haar leveranciers op 66n van deze gebieden mislukt, of indien deze producten er
niet in slagen door de markt te worden aanvaard, kan dit betekenen dat de Vennootschap niet in staat is haar
onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven te recupereren, Dit kan leiden tot een daling van haar marktaandeel en
haar bedrijfsopbrengslen, lndien de Vennootschap er niel in slaagt om succesvol nieuwe producten te
ontwikkelen en te verkopen, kan de Vennootschap belangrijke klanten of productorders verliezen en haar
zakelijke activiteiten zouden kunnen beschadigd worden.

lndien de Vennootschap er niet in slaagt strategische relaties te ontwikkelen en te behouden, kan de
Vennootschap niet in de mogelijkheid zijn nieuwe markten aan te boren. Een belangrijk element van de
strategie van de Vennootschap bestaat erin om nieuwe markten aan te boren door het ontwikkelen van nieuwe
producten via strategische relaties met leidende bedrijven in de sector van draadloze communicatie (open
innovatie). De Vennootschap is momenteel middelen aan het investeren, en zal dit blijven doen, om dergelijke
relaties te ontwikkelen. De Vennootschap gelooft dat haar succes om nieuwe markten aan te boren voor haar
producten gedeeltelijk zal afhangen van haar vermogen om dergelijke relaties te ontwikkelen en te behouden

en om bijkomende of alternatieve relaties te onderhouden. Er bestaat echter geen zekerheid dat de
Vennootschap erin zal slagen om bijkomende strategische relaties te ontwikkelen, bestaande relaties te
behouden en succesvol haar doelen te bereiken, noch dat de bedrijven waarmee de Vennootschap
strategische relaties heeft, geen concurrerende afspraken zullen maken met anderen of besluiten eenzijdig te
concurreren met de Vennootschap. Het is mogelijk dat de Vennootschap bepaalde strategische partnerships
niet kan identificeren of uitvoeren en, indien ze dergelijke partnerships niet nastreeft, dan is het mogelijk dat ze
de venrvachte voordelen ervan met betrekking tot haar bedrijfsactiviteit niet tijdig kan realiseren.
Het is mogelijk dat de Vennootschap niet in staat is om producten te ontwikkelen die overeenstemmen met de
voorschriften van regulatoren. De producten van de Vennootschap moeten voldoen aan de voonrvaarden van
de overheidsregulatoren. ln vele landen is het bijvoorbeeld zo dat vele aspecten van communicatietoestellen
geregeld worden, waaronder straling van elektromagnetische energie, biologische veiligheid en regels voor
toestellen die op het telefonienetwerk worden aangesloten, De Vennootschap kan niet vooruitlopen op het
effect op toekomstige producten van wijzigingen die door binnenlandse of buitenlandse overheden genomen
worden' lndien de Vennootschap er niet in slaagt om conform te zijn met bestaande of toekomstige wetgeving
of om op tijd goedkeuring te verkrijgen voor zijn producten dan kan dit een belangrijk negatief effect hebben op
haar financidle toestand, operationele resultaten en kasstromen,

De Vennootschap kan de vraag van de klanten verkeerd inschatten en daardoor te veel of te weinig van
bepaalde producten laten produceren of de Vennootschap is afhankelijk van 66n belangrijke leverancier voor
sommige componenten welke worden gebruikt in haar producten, De beschikbaarheid en verkoop van deze
afgewerkte producten kan schade lijden indien 66n van deze leveranciers niet kan voldoen aan de vraag- en
leveringstermijnen van de Vennootschap en alternatieve en bruikbare componenten niet voor handen zijn aan
redelij ke voonrlraarden.

De activiteiten van de Vennootschap zijn afhankelijk van haar blijvende mogelijkheid om toegang te krijgen tot
de noodzakelijke technologie van derde partijen. Het kan zijn dat de Vennootschap hierop niel langer beroep
kan doen oflruel dat de ervoor gevraagde prijs te hoog is. De Vennootschap heeft verschillende
licentieovereenkomsten afgesloten met derde partijen voor de ontwikkeling van haar producten. Sommige van
deze licentieovereenkomsten hebben geen specifieke termijn en kunnen door de Vennootschap of de andere
partij opgezegd worden zonder redenen of indien zich bepaalde feiten voordoen. Er is geen zekerheid dat de
Vennootschap in staat zal blijven om deze licentieovereenkomsten aan te houden of dat de technologie zoals

-
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beschreven in de licentieovereenkomsten niet zou betwist worden of dat bijkomende licentles tegen een
redelijke vergoeding ter beschikking zullen gesteld worden van de Vennootschap.
lndien de Vennootschap haar bestaande licentieovereenkomsten niet kan behouden of indien ze geen nieuwe
licenties kan verkrijgen voor haar bestaande of toekomstige producten dan kan de Vennootschap verplicht
worden om vervang technologie van een lagere kwaliteit te gebruiken, indien die al bestaat, ofiruel aan een
hogere kostprijs welke de competitieve situatie, inkomsten en vooruitzichten ernstig schaden.

De Vennootschap zou inbreuken kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Derde
partijen kunnen beweren dat de producten van de Vennootschap inbreuk plegen op hun intellectuele rechten.
Deze claims kunnen aanzienlijke kosten, middelen en management aandacht vergen en ze kunnen de
reputatie van de Vennootschap schaden en negatieve effecten hebben op huidige en toekomstige relaties met
klanten of leveranciers. De markt waarin de Vennootschap opereert heeft verschillende deelnemers die
intellectuele eigendomsrechten bezitten of hierop aanspraak maken. ln het verleden hebben we, en in de
toekomst kunnen we, verschillende claims en aanspraken ontvangen van derde partijen die beweren dat onze
producten hun intellectuele eigendomsrechten zouden schenden. De Vennootschap kan rechtstreeks
aangesproken worden of via vorderingen tot vrijwaring voor de producten die de Vennootschap aan bepaalde
klanten bezorgde. Ongeacht of deze inbreuken al dan niet gegrond zijn, kunnen we aan het volgende
onderworpen zijn:

o

We zouden aansprakelijk kunnen zijn voor mogelijke aanzienlijke schade, aansprakelijkheden en
procedurekosten, Inclusief erelonen van raadslieden;

o

Er kan ons het verbod opgelegd worden om nog verder gebruik te maken van de intellectuele
eigendomsrechten en dienen mogelijks de verkoop van onze producten, die het voorwerp zijn van de claim,
stop te zetten;

o

We zouden mogelijks een licentieovereenkornst moeten afsluiten, waarbij een licentievergoeding
betaald dient te worden en die commercieel niet of wel aanvaardbaar is. Bovendien is het niet zelter dat het
mogelijk is om succesvol te onderhandelen en zulke overeenkomst af te sluiten met de derde partij;

o
We zouden mogelijks een niet-inbreuk plegend alternatief moeten ontwikkelen, hetgeen kostelijk en
vertragend kan zijn en kan resulteren in een verkoopsverlies. Bovendien is het niet zeker dat dergelijk
alternatief mogelijk is;

o
o

Een inbreuk kan veel aandacht, middelen en management tijd vragen;

We zouden mogelijks onze klanten schadeloos moeten stellen voor bepaalde kosten en schade die zij
opgelopen hebben in zulke claim.

2 RISICOTS MET BETREKKING TOT DE L|QUIDTTEITSPOSTT|E VAN DE VINNOOTSCHAP
De Vennootschap beschikt over erg beperkte financi0le middelen.
Om te kunnen omgaan met dit erg dringende liquiditeitsprobleem en om de schuldenlast te verlichten, ontstaan

door de jarenlange substanti6le investeringen in technologieplatformen die nog geen significante
bedrijfswinsten hebben opgeleverd, is de Raad van Bestuur, in samenwerking met haar belangrijkste

beleggers/obligatiehouders de 'levensvatbaarheid' van option nagegaan. Er is dan besloten tot een snel en
doortastend optreden om zo de Vennootschap weg te halen van het pad waar het faalt, om te evolueren naar
een positie waar ze haar verplichtingen kan nakomen, en dat via een reddings- en herstructureringsplan over 7
stappen waarvan de kernelementen hierna worden opgesomd, Sommige van deze acties werden al uitgevoerd
of zijn geimplementeerd, teruvijl andere, waarover wel al een beslissing is genomen, nog in uitvoering zijn of
worden opgestart.

-

Als eerste stap besloten we om in december 2016 de meest dringende cashbehoeften van de
Vennootschap aan te pakken middels de verkoop van haar LED-verlichtingsafdeling, beter bekend als
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lnnolumis BV in Nederland. Cash afkomstig van deze verkooptransactie werd volledig ontvangen per 3'l
december 2016 en is vandaag opgebruikt,

-

Ten tweede verzekerden we verder € 2,6 miljoen aan nieuwe overbruggingskredieten bij belangrijke
investeerders/obligatiehouders om zo aan de financidle behoeften van het eerste hal{aar van 2017 te kunnen
voldoen.

-

Ten derde zijn we in een programma met meerdere fasen gestapt om de meeste historische schulden
van het bedrijf om te zetten in aandelenkapitaal, om zo de balans te verlichten.

-

Ten vierde hebben we een 'reorganisatle'van de middelen van de Vennootschap doorgevoerd, om zo

de bedrijfskosten beter in overeenstemming te brengen met de te genereren marges (op basis van een
versnelde groei van de omzet in de volgende kwartalen), waardoor de Vennootschap beter geplaatst zal zijn
om een positieve EBITDA te kunnen genereren vanaf de tweede jaarhelfl van 2017.

-

Ten vijfde hebben we het bedrijf strategisch opnieuw geconcentreerd rond alleen nog haar
kerncompetenties op vlak van IOT-communicatieplatformen, en daarnaast enkele belangrijke programma's van
contractengineering voor de sectoren 'automotive' en ,slimme verlichting,.

-

Ten zesde zullen we de exploitatiekosten verder doen dalen door alle activiteiten te elimineren of uit
tegelijkertijd zorgen we voor meer
nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid binnen de organisatie via een meer betrokken senior
managementteam dat over meer bevoegdheden kan beschikken, en we maken werk van een cultuur waarbij
moeilijke knopen worden doorgehakt en onze beloften worden waargemaakt.

te stellen die niet leiden tot een snelle groei van de omzet, en

-

Het laatste en zevende punt houdt in dat we, van zodra we de herstelde levensvatbaarheid kunnen
aantonen door operationele winstgevendheid, van plan zijn om een kredietlijn le verzekeren voor het
financieren van extra behoeften aan 'werkkapitaal' en dat we werk maken van de resterende uitstaande
verplichtingen, zodat het bedrijf beter georganiseerd dan ooit tevoren 2018 kan ingaan met een goed
gezondheidsplan en financidle stabiliteit. Tot op die datum, zal de Vennootschap op korle termijn opnieuw
gesprekken moeten voeren met haar leveranciers en andere crediteuren om een positieve cashbalans te
kunnen behouden in de komende maanden.
De broze financidle positie van de groep en haar negatieve eigen vermogen kunnen in het nadeel zijn van het
realiseren van commercidle transacties indien een diepgaande financi€le analyse door bestaande of potentidle
leveranciers en klanten wordt uitgevoerd.

-
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DEEL

III:

DE VDRRICHTING

1.

Beschrijving van de verrichting

1.1

Situatie van de Vennootschap

De Vennootschap heeft een aantal leningen aangegaan die worden afgebouwd in verschillende fases, Een
overzicht van de nominale schulden en de evolutie van betreffende verrekeningen en omzettingen wordt
hieronder schematisch voorgesteld.

7

m6aft 2ol7

na 30

Quaeroq 500+ Soudal 250 + 0eVos50
CAllewaert

1.975 000

2.5m

tolA4t

12 15i.600

11,646,400

De totale uitstaande nominale schuld van 34 mio EUR is per 30 juni 2017 afgebouwd naar 5.4 mio EUR.

Van dit saldo van 5.4 mio EUR vervalt 5 mio EUR in de loop van 2019, Daarover werden de nodige akkoorden
aangegaan,

De.Vennootschap neemt de nodige stappen om deze schulden alsnog mee om te zetten in aandelen, Van
zodra hierover concrete resultaten zijn,zal ziJ de aandeelhouders inlichten conform de wettelijke kanalen.
Huidige Verrichting betreft de kapitaalverhoging van 30 juni 2017 voor een totaalbedrag van 11.646.400 EUR
aan.nominale schulden, welke kapitaalverhoging heeffgeresulteerd in de uitgifte va-n 1to.+0q.000 nieuwe
aandelen,

1.2

De Verrlchting

De inbreng in natura in het kapitaal van de Vennootschap betreft de hieronder beschreven Schuldvorderingen

a)

lnbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, van de Converteerbare Obligatielening 2013

uitgegeven op 28 maart 2013:

1o De heer CALLEWAERT Jan, voor een lndividueel lnbrengbedrag van twee miljoen
vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00);
b)
lnbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde
gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening2Ol4 uitgegeven op 11 april2014:
1o

gevestigd

te

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FDVV Consult",
9120 Beveren-Waas, Bosdamlaan 5, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer

0477.538.324, voor een lndividueel lnbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00);

2"

de

naamloze vennootschap "VERMEC', gevestigd
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Kastelenstraat

60, met ondernemingsnummer 0473,749.780, voor een lndividueel lnbrengbedrag

van

achthonderd duizend euro (€ 800,000,00);

3o

de

naamloze vennootschap 'ALYCHLO", gevestigd

te

9820

Merelbeke,

Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140,645, voor een lndividueel
lnbrengbedrag van achthonderd duizend euro (€ g00.000,00);

4"

De heer VAN ZELE Eric, voor een lndividueel lnbrengbedrag van twee miljoen

honderd duizend euro (€ 2.i 00,000,00);

5o

De heer CALLEWAERT Jan, voor een lndividueel lnbrengbedrag van vijfhonderd

duizend euro (€ 500,000,00);

6o
RPR Brussel

nr

de naamloze vennootschap "CYTINDUS', gevestigd te '1050 Brussel, Derbylaan 12
046Q.724.264 uoor een lndividueel lnbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€

500.000,00):

c)

lnbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, van de Converteerbare Obligatielening 201S,

uitgegeven op g november 20'l 5:

1'
de buitenlandse vennootschap naar het recht van de Staat Michigan (Verenigde
Staten van Amerika) "DANLAW lnc.", gevestigd te Novi, Michigan 48375 (Verenigde Staten van Amerika),
41131 Vincenti Court, voor een lndividueel lnbrengbedrag van drie miljoen negenenzeventigduizend euro
3.079.000 EUR;

d)

lnbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde interesten, van
de brugfinancierlngen (Bridge Loans 2015) toegestaan door:

1'

De heer

CALLEWAERT

Jan, voor een lndividueel lnbrengbedrag

van

negenhonderd tweedntwintigduizend vierhonderd euro (€922.400,00);

2o

de naamloze vennootschap "CYTINDUS", gevestigd te 1O5O Brussel, Derbylaan 12
RPR Brussel nr 046O.724,264 voor een lndividueel lnbrengbedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);

3o de naamloze vennootschap "VERMEC', gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie
Kastelenstraat 60, met ondernemingsnummer 0479.749.7g0, voor een lndividueel lnbrengbedrag van
zeventigduizend euro (€ 70.000,00);

4o

de

naamloze vennootschap .ALYCHLO", gevestigd

te 9820 Merelbeke,

Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140,645, optredende voor ALyCHLO
NV' "MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST", en MARC COUCKE, voor een lndividueel lnbrengbedrag
van driehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 32S.000,00);
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017 werd het kapitaal aldus verhoogd met
vijf miljoen achthonderd drieEntwintig duizend tweehonderd euro (€ 5.B23.2oo,oo) door uitgifte van honderd
zestien miljoen vierhonderd vierenzestig duizend

(1

16.464.000) nieuwe aandelen die werden uitgegeven tegen
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de Uitgifteprijs van lien cent (€ 0,10) zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op
Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte, zijnde de fractiewaarde van
het aandeel "Option" van vijf cent (€ 0,05), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en als volledig
volstorte aandelen werden toegekend aan voormelde individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun
inbreng in natura van schuldvorderingen die zij bezatten jegens de vennootschap,

De nieuwe aandelen zullen vanaf hun notering de vorm aannemen van gedematerialiseerde aandelen, te
plaatsen op een effectenrekening bij een financidle instelling naar keuze van de inbrenger. ln aflruachting
daarvan zullen de nieuwe aandelen lnitieel op naam worden uitgegeven.

ln het kader van de toelating van de nieuwe aandelen tot de verhandeling op een Belgische gereglernenteerde
markt wordt met toepassing van artikel 18,S2, d van de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van

beleggingsinstrumenten

en de

toelating

van

beleggingsinstrument

tot de

verhandeling

op

een

gereglementeerde markt, informatie beschikbaar gesteld voor het publiek.

2.

Waardering van de lnbreng

De Raad van Bestuur stelt dat de lnbreng moet gewaardeerd worden aan hun nominale waarde, zijnde een
bedrag van EUR 11.646,400, waarvan EUR 5.S23.200,00 zal ingebracht worden als kapitaal en EUR
5.823.200,00 als uitgiftepremie.
De Raad van besluur zet uiteen dat de Schuldvorderingen moeten worden gewaardeerd aan nominale waarde
gelet op de precaire financidle situatie van de Vennootschap. Door de omzetting van de Schuldvorderingen in
kapitaal verdwijnt immers de schuld uit het passief van de Vennootschap, wat de andere schuldeisers van de
Vennootschap ten goede zal komen, Bovendien zal hierdoor het eigen vermogen verhogen en de algemene
financiiile slagkracht van de Vennootschap verbeteren.
De Raad van Bestuur venwijsl verder naar het aangehechte verslag van de commissaris van de Vennootschap,

Deloitte Bedrijfsrevisoren (BV) CVBA, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal
J, 1930 Zaventem vast vertegenwoordigd door de heer Nico Houthaeve,

3.

1

Aandelen uit te geven in ruil voor de lnbreng

De Nieuwe Aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de bestaande aandelen.

Het bedrag van de kapitaalverhoging zal gelijk zijn aan het aantal Nieuwe Aandelen vermenigvuldigd met de
fractiewaarde van de bestaande aandelen (z|nde 0,05 EUR per aandeel). Het verschil tussen de fractiewaarde

en de Uitgifteprijs zal worden geboekt als een uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening die zoals het
kapitaal de waarborg zal uitmaken van derden en niet kan worden verminderd of opgeheven tenzij
overeenkomstig de voonruaarden voor vermindering van het maaischappelijk kapitaal, gesteld door het
Wetboek van Vennootschappen.

De Vennootschap heeft de toelating tot verhandeling van deze nieuwe aandelen op Euronext Brussels
aangevraagd.
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Op grond van artikel 18, S 2, d) van de Wel van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinslrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt,
vereist de toelating tot de verhandeling van nieuwe aandelen die worden toegewezen als tegenprestatie
voor
een inbreng anders dan in geld geen prospectus, op voonruaarde dat voor het publiek informatie beschikbaar

wordt gesteld die door de Autoriteit voor Financi€le Diensten en Markten (FSMA) als gelijkwaardig wordt
beschouwd aan de informatie die in het prospectus had moeten worden opgenomen.

4

Verslag van de commissaris

Over de inbreng in natura werd door het bestuursorgaan en door de commissaris een verslag opgemaakt
conform artikel 602, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen. Het bijzonder verslag van de raad van
bestuur wijkt niet af van de conclusies van het verslag van de commissaris.
De conclusies van dit verslag van de commissaris luiden als volgt

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Option NV bestaat uit de inbreng van
een deel van de schuldvorderingen ontstaan uit enenijds de (ionverteerbare) Obtigatieteningen2ol3,
-OOO
201 4 en 201 5 voor een bedrag van maximaal 1O 829
eUn en andezijdi de Biugfinancierirlgen voor
een bedrag van maximaal 1 367 400 EIJR, cloor de Kredietverstrekkers zoats geclefiiieerd in apiendix 1.

Binnen het hierboven vermelde maximaal bedrag van 10 829 OOO EUR resulterend uit de
(converteerbare) Obligatieleningen 2013, 2014 en 2015, is de inbreng van de schuldvorderlngen van
eneniids De Spiegelaere Proiects (voor 500 OOO EUR) en Cytindus NV
lvoor sSO 0Oo EUR) nog onder
voorbehoud van het verkijgen van een formee! akkoo,rd vai deze Kredi'etverstrekkers tot iinreig van
hun respectieveliike schulduordering, Zo dit niet verkregen wordt, verlaagt het bedrag van de inireng in
natura met het bedrag van hun respectievelijke schuldiordering.
Binnen het korte tijdsbestek van onze opdracht
de
individuele inbrengers te bekomen. Voor het ov
de
normen uitgevaardigd door het lnstituut van de
van
bestuur van de vennootschap is verantwoordetijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddolen
en. voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandeleln ter vergoeding
van de
inbreng in natura.
Bij het bedindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij

van oordeel dat:

D de beschriiving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid

en duidelijkheid;

Ll de..uoor de inbreng in natura door

de partijen weerhouden methode van waardering
bedriifseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methodd van waardering
leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het aahtat en met de fractiewaarde en het agio van\e
tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura besfaat uit nieuwe aandelen van de vennootschap option NV,
zonder vermelding van nominale waarde. Het aantat nieuwe aandelen zal bepaald worden ats het
quotient van:
- in de teller: het lndividuete lnbrengbedrag (zoals opgenomen in
appendix 1)

EUR,

voor maximaal 12

- in de noemer:

196 4Oo

de uitgiftepriis, lnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option,'op
Euronext Erusse/s over de dertig (30) katenderdagen voorafgaand aan de inbreng,
waglbti er geen fracties van aandelen worden uitgegeven. Deze transactie dient beschouwd te worden in
het kader van de dringende continuiteitsprootemittet< van de vennootschap.
Wij wlllen erten slotte aon herinneren dat conform de controlenormen van het lnstituut van de
bestaat een
betreffende cle
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van

verichting, de

van de inbreng

vergoeding

van

toegekende

Appendix 1: Overzicht van de kredietverstrekkers
Oorsprong Schuldvorderlng

Eigenear Schuldvordering

hdividu€le lnbrongbodrag

Conv6ftosrbare Obligaliel6nlng 2013

De he6r Callewa€n Jan

2 400 000

Converleerba16 Obllgstietening 2Oi4

D6 heer Van Zel6 Efic

2 100 000

Converteerba16 Obligaliolening 2014

Alychlo NV

800 0007

Convertsorbaro Obtigsllelening 20 l4

De spi€gelaere projecls

500 000'

Converleerbare Obligatlel€nlng 2014

Cytindus

500 000-

Converleerb€re Obligatislening 2014

Vermec NV

800 000

Convsrteerbare Obligatielening 20.14

FDW Consuit BVBA

100 000

Converl6srbare Obligalioloning 201 4

De he€r Callewaert Jan

500 000

Converloerbare Obligsilelsning 2Ol s

Danlaw lnc

3 07S 000

Brugfinancloringen

Cytindus

50 000'

Brugfinancieringsn

Alychlo NV

325 000

Brugflnsncleringen

De hesr Callewaert Jan

922 400

Brugfinancisringsn

Vsrm6c NV

70 000

'Onder voorbohoud van lolmeel akkoord door eigenaar schuldvorderlng op da(um van de Bultsngswone Algemqne Vergsdering

Voormelde verslagen van raad van bestuur en commissaris, werden ter beschikking van de aandeelhouders

en het publiek gesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften, inclusief de publicatie daarvan op

de

website van de Vennootschap.

5.

nieuw ultgegeven aandelen

De verrichting van 30 iuni2017 heeft geleid tot de uitgifte van 116.464.000 nieuwe aandelen ("Aandelen") die
als volgt werden verdeeld:

De heer Callewaert Jan

38.224,Q00

Danlaw lnc.

30.790 000

De heer Van Zele Eric

21.000,000

Alychlo NV

11,250.000

Vermec NV

8.700.000

Cytindus

5.500,000

FDW Consult BVBA

1.000.000

TOTAAL

1

16.464.000 nieuwe aandelen

De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder nominale waarde en zij beschikken vanaf de datum van hun

uitgifte over dezelfde rechten en voordelen als de voorheen bestaande aandelen, Het kapitaal van de
Vennootschap werd verhoogd met EUR 5.823.200 waardoor dit van negen miljoen zesenvijftig duizend en vier
euro vijfenvijflig cent (€ 9.056.004,55) wordt gebracht op veertien miljoen achthonderd negenenzeventig
duizend tweehonderd en vier euro vijfenvijftig cent (€ 14.879.204,SS).
Ten gevolge van de kapitaalverhoging werden 116.464.000 nieuwe aandelen uitgegeven dat het totaal aantal
aandelen brengt van 181.120.091 aandelen voor transactie naar 2g7.584.091 aandelen na transactie.
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6.
6.1

Openbaarmaking transparantiekennisgevingen
Wettelijke basis

Overeenkomstig de voorschriften van de vigerende wetgeving inzake de 'openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde
markt', is elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen of andere stemrecht
verlenende financidle instrumenten van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen,
veruverft of afstaat, verplicht in de omstandigheden voorzien door de op dat ogenblik toepasselijke wetgeving,
zowel de vennootschap als de FSMA kennis te geven van het aantal linanci€le instrumenten dat hij bezit,
alsook het percentage van de bestaande slemrechten, telkens wanneer de stemrechten verbonden aan deze
financidle instrumenten een eerste maal drie procent (3%) en vervolgens vijf procent (s%) of een veelvoud van
vijf procent (5%) bereiken, overschrijden of beneden zulk percentage zakken, De belrokken aandeelhouders
dienen zich te conformeren naar de wettelijke voorschriften ter zake.

Op 7 juli 2017 heeft de Vennootschap een aantal transparantiekennisgevingen ontvangen, waaruit blijkt dat
een aantal deelnemingsdrempels werden overschreden. De relevante gegevens van deze

transparanliemeldingen zijn als volgt:

6.2.

Reden van kennisgeving

Binnen de groep Option NV hebben de heer Jan Callewaert, Raju Dandu/Danlaw lnc., de heer Eric Van Zele,

de groep Marc Coucke/Alychlo NV/ Mylecke Management Art & lnvest NV, Vermec NV, CYT|NDUS NV en
FDW Consult BVBA op 30 juni 2017 naar aanleiding van de kapitaalverhoging, stemrechtverlenende effecten
verworven.

6.3.

Overschreden drempels

Hierdoor overschreden de heer Jan Callewaert, Raju Dandu/Danlaw lnc., de heer Eric VanZele en VERMEC
NV de drempels van respectievelijk 20%, 15%,10 en

Aandeelhouder

(A)
(B)
(C)
(D)

3Voo/o,

verrichting na de verrichting
Jan CALLEWAERT: 33.023.973
7j,247.g7g
Raju Dandu/Danlaw tnc,: 1}.AZO74B
50.660.748
Eric VAN ZELE:
12.925.j70
33,920,170
VERMEC:
<3o/o
9.569.000
Voor de

%
23.94o/o

17.02%
11 ,40o/o

g.22%

(Alychlo/Mylecke/Marc Coucke hebben naar aanleiding van de transactie geen nieuwe drempel
overschreden
en blijven op 8%.)

(Danlaw lnc. wordt door de heer Raju Dandu gecontroleerd.)

6.4.

Verwatering

De verwatering naar aanleiding van de uitgifte van 116.464.000 nieuwe aandelen bedraagt 39,14o/o

7.

Rechten van de aandeelhouders

De houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te
nemen en om er het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

'

hun aandelen waarmee zij willen stemmen zijn ingeschreven op hun naam op de rekeningen van een
of van de vereffeningsinstelling om vierentwintig uur (24.OOu) (CET) op de

erkende rekeninghouder
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"registratiedatum", zoals blijkt

uit een attest

opgesteld door een erkende rekeninghouder of de
ze bezitten op de dag van de algemene

vereffeningsinstelling en dit ongeacht het aantal aandelen dat
vergadering; en

'

zii uiierlijk op de in de oproeping vermelde datum hebben gemeld te willen deelnemen aan

de

De personen die aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder zijn van de Vennootschap op

de

vergadering

registratiedatum en die conform hebben gemeld te willen deelnemen
aan de vergadering zoals, zijn gerechtigd
om deel te nemen aan de algemene vergadering.
Vraagrecht

Overeenkomstig artikel 540 W.Venn, hebben alle aandeelhouders het recht om
tijdens de vergadering of
schriftelijk v66r de vergadering vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking
tot verslagen die voonr,rrerp
uitmaken van de agenda.
Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien
de aandeelhouder in kwestie
de hierboven vermelde formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering heeft
vervuld en de
schriftelijke vraag door de Vennootschap is ontvangen ter attenlie van de General
Counsel.
Volmacht
Overeenkomstig artikel 547bis W. Venn. kan elke aandeelhouder zich op de algemene
vergadering laten
vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die ar niet een aandeerhouder is.
Beschikbaarheid van documenten
overeenkomstig arlikel 535 W. Venn, kunnen de uitgenodigden, tegen overlegging van hun
effect of van een

attest opgesteld door een erkende rekeninghouder

of de

vereffeningsinstelling

dat het

aantal

gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van
de aandeelhouder is ingeschreven, op de zetel van
de Vennootschap, kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen
die op deze vergadering
betrekking hebben of die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld.

Deze documenten en verslagen, evenals het totale aantal aandelen en stemrechten op
datum van de

oproeping, zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www,option.com/about).

Wijzigingen

Wijzigingen van de agenda : Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3%
bezitten van het
maalschappelijk kapitaal van de Vennootschap, hebben het recht om op
de agenda van de algemene
vergadering onderurerpen te laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met
betrekking tot op de agenda
opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderurrerpen overeenkomstig
artikel 533ter W.Venn.

lndien de Vennootschap deze voorstellen ontvangt, zal ze (i) deze voorstellen tot
besluit op haar website
plaatsen zodta zii deze ontvangen heefl en (ii) worden
eventuele voorstellen tot besluit die door de
aandeelhouders geformuleerd zijn met toepassing van artikel E33ter alsook aangepaste
volmachten door de
Vennootschap aan de website toegevoegd.

op grond van artikel 18, $ 2, d) van de Wet van 26 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, wordt
de onderstaande
gelijkwaardige informatie ter beschikking gesteld

:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
S)
h)
i)
j)
k)

Verslag van de raad van bestuur aangaande de inbrengen in natura (artikel 602, lid 1 W,Venn,)
Verslag van de commissaris aangaande de inbrengen in natura (artikel 602, lid

1

W.Venn.)

Notulen van de buitengewone argemene vergadering van 30 juni 2017

Gecodrdineerde statuten van de Vennootschap per 30 juni 2017
Corporate governance chartervan de Vennootschap
Jaarverslag en jaarrekening 2013

Jaarverslagenjaarrekening2Ol4
Jaarverslag en jaarrekening 2015
Jaarverslag en jaarrekening 2016
Half,aarcijfers 2016

persberichten sedert

1

januarl 201b

De documenten waarnaar hierboven wordt verurezen, zijn beschikbaar gesteld op
Vennootschap, en kunnen eveneens worden verkregen op verzoek aan de Vennootschap
Option N.V.
T.a.v. de heer Steve Theunissen, General Counsel
Gaston Geenslaan 14
3001 Leuven
Tel +32 (0)16317 411
E-mail: s.theunissen@option,com
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