OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET
VIERDE KWARTAAL EN HET VOLLEDIGE JAAR
2008
LEUVEN, België – 5 maart 2009 – Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de specialist
op het vlak van draadloze communicatie, heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt (gereguleerde
informatie) voor het vierde kwartaal en het volledige jaar, eindigend op 31 december 2008. 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 vierde kwartaal van 2008
•

De opbrengsten voor het vierde kwartaal van 2008 bedroegen 70,2 miljoen EURO in
vergelijking met 69,9 miljoen EURO tijdens het vierde kwartaal van 2007.

•

De brutowinstmarge van het vierde kwartaal van 2008 bedroeg 24,1% ten opzichte van de
opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 19,1% in het vierde kwartaal van
2007.

•

De EBIT voor het vierde kwartaal van 2008 bedroeg -19 miljoen EURO of -27,1% ten opzichte
van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -14 miljoen EURO in het vierde
kwartaal van 2007 of -20,1% ten opzichte van de opbrengsten. De EBIT werd sterk beïnvloed
door enerzijds een waardevermindering van 7,7 miljoen euro, opgenomen in onderzoeks- en
ontwikkelingskosten, en anderzijds een toename van de licentiekosten.

•

Het nettoresultaat voor het vierde kwartaal van 2008 bedroeg -13,3 miljoen EURO of -0,32
EURO per gewoon en verwaterd aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -8,5
miljoen EURO in het vierde kwartaal van 2007 of -0.21 EURO per gewoon en verwaterd
aandeel. Het nettoresultaat van het vierde kwartaal van 2008 werd positief beïnvloed met 6,1
miljoen EURO aan belastingen ten opzichte van 5,9 miljoen EURO voor dezelfde periode in
2007.

•

De balans van de onderneming omvat 33,3 miljoen EURO aan liquide middelen en een
voorraadpositie van 32,9 miljoen EURO. De voorraadpositie is gedaald ten opzichte van vorig
jaar. Niettegenstaande is de positie toegenomen in vergelijking met het derde kwartaal. Deze
stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de lancering van nieuwe producten in het begin
van het kwartaal. Het aantal dagen klantenkrediet bleef stabiel en bedroeg gemiddeld 65.

Financiële kerncijfers voor het volledige jaar 2008
•

De opbrengsten voor het volledige jaar 2008 bedroegen 268,1 miljoen EURO, een daling van
11% in vergelijking met 301,5 miljoen EURO gerealiseerd in 2007.

•

De brutowinst voor het volledige jaar 2008 bedroeg 74,6 miljoen EURO, een daling van 16,3%
ten opzichte van 89,2 miljoen EURO tijdens de overeenkomstige periode in 2007. De
brutowinstmarge bedroeg 27,8% in 2008, dit in vergelijking met een brutowinstmarge van
29,6% in 2007.

•

De EBIT daalde tot -29,3 miljoen EURO of -10,9% ten opzichte van de opbrengsten tijdens het
volledige jaar 2008, dit in vergelijking met 2,5 miljoen EURO in 2007.

•

Het nettoresultaat daalde tot -19 miljoen EURO of -0,46 EURO per gewoon en verwaterd
aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van 6,4 miljoen EURO in 2007 of 0,16
EURO per gewoon en verwaterd aandeel. Het nettoresultaat van 2008 werd positief beïnvloed
door 10,8 miljoen EURO aan belastingen.

Bijkomende Kerncijfers
Tijdens het kwartaal heeft de onderneming een aantal mijlpalen bereikt:
• Voor de eerste maal in de geschiedenis van de onderneming werden meer dan 1 miljoen units
verscheept. Deze recordvolumes werden gerealiseerd niettegenstaande het heersend
economisch klimaat, welke een belangrijke impact had op de laatste drie weken van het
kwartaal.
•

Dit volume, gerealiseerd gedurende het kwartaal, bracht het totale volume voor het jaar op 3,4
miljoen verkochte eenheden, wat neerkomt met een stijging van 40% ten opzichte van 2007.

•

De gemiddelde verkoopprijs van de productenportefeuille bleef stabiel tussen kwartaal 3 en
kwartaal 4 wat de vertraging van de prijserosie, die de onderneming sinds 2007 ondervond,
bevestigt.

Tijdens het kwartaal heeft de onderneming al haar rekeningen volledig geanalyseerd en de nodige
correcties en voorzieningen geboekt teneinde een getrouw beeld te geven per einde 2008.
De belangrijkste van deze correcties en voorzieningen omvatten:
• Een herziening van de bestaande geactiveerde ontwikkelingsprojecten leidde tot een
waardevermindering van 7,7 miljoen EURO die hoofdzakelijk haar oorzaak vond in snel
wijzigende technologieën en een verzwakking van de globale economische toestand. Deze
waardevermindering werd aangestuurd door wijzigingen in het voorraadbeheer van onze
klanten naar kwartaaleinde toe. De klanten verminderden hun inventarispositie en beperkten
het aantal producten in hun portefeuille, waarmee ze de levensduur van enkele oudere
producten inkortten.
•

Een verhoging van de waardevermindering op voorraden gedurende het jaar met 2 miljoen
EURO in vergelijking met jaareinde 2007, met als doel overtollige voorraadposities in te
dekken en voorraadwaarden voor sommige producten in lijn te brengen met hun netto
realiseerbare waarde.

•

Naast de geboekte waardeverminderingen, opgenomen in de onderzoeks- en
ontwikkelingskosten, stegen de operationele kosten van de onderneming voornamelijk ten
gevolge van een toename van licentiekosten en kosten voor marktontwikkeling welke
verbonden zijn met de groei in opbrengsten of verkochte volumes.

•

In 2008 heeft de onderneming de betalingskortingen in mindering gebracht van de
opbrengsten, terwijl dit in 2007 in mindering werd gebracht van het financieel resultaat. In
2008 vertegenwoordigden de betalingskortingen een bedrag van 1,1 miljoen EURO.

•

Gevolggevend aan de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden
op 26 augustus 2008 en welke de uitgifte goedkeurde van 2.500.000 warrants “V”, werden
665.000 warrants “V” toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en het Executive
Management Team. Alle warranten werden tijdig geaccepteerd.
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GECONSOLIDEERDE RESULTATEN
Cijfers over de periode eindigend op 31
december.
In miljoen euro (behalve cijfers met
betrekking tot de aandelen)

Opbrengsten
Brutowinst
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Netto Resultaat
Gewogen gemiddeld aantal gewone
aandelen
Herziene winst / (verlies) per aandeel (euro)

Q4 2008

Q4 2007

YTD 2008

YTD 2007

70.2
16.9

69.9
13.4

268.1
74.6

301.5
89.2

35.9
(19)
(13.3)

27.4
(14)
(8.5)

103.9
(29.3)
(19)

86.7
2.5
6.4

41 249 296

41 249 296

(0.32)

(0.21)

41 249 296
(0.46)

41 249 296
0.16

Niet-financiële hoogtepunten van het vierde kwartaal
•

USI selecteerde de draadloze modules van Option om ze in te bouwen in een nieuw 3G HSPA
ultracompact Mobile Internet Device (MID), de MID-160. In de nieuwe MID zal ook de GlobeTrotter
Connect van Option voor Linux software worden geïntegreerd. USI is een Taiwanees bedrijf dat
samenwerkt met de grote merknamen om kost-competitieve producten te ontwerpen en te maken
voor de computer- en de consumentenelektronicasector.

•

SFR, een grote Franse operator, kondigde twee MID’s aan waarin draadloze modules van Option
zijn geïntegreerd: de SFR M! PC Pocket3G+ en de Archos 3G+. De beide toestellen staan in
verbinding met het nationale mobiele HSPA-breedbandnetwerk van de operator. De SFR M! PC
Pocket3G+ bevat ook de op Linux gebaseerde software voor connectiemanagement van Option.

•

Begin november kondigde Option aan dat het een nieuwe draadloze high performance HSPAUSB-modem met micro-SD-slot aan Vodafone levert. Die USB-modem meet slechts 74,8 x 26 X
12 mm, weegt ongeveer 22 g en is daarmee het kleinste en lichtste USB-product van Option op
dat moment. De USB-modem werd in 2008 in een aantal Europese landen gelanceerd.

•

Option maakte bekend dat het samenwerkt met Microsoft om zijn HSPA-producten aan
Windows 7 aan te passen. Als gevolg van die samenwerking zal Option een consistente Windows
gebruikerservaring kunnen leveren bij producten die naadloos worden verbonden met 3G/HSPAnetwerken.

•

T-Mobile UK voegde de iCON 431 HSPA USB-modem van Option toe aan zijn aanbod van
mobiele producten. De mooi gestroomlijnde en compacte USB-modem meet slechts 76 x 27 x 13
mm wanneer de USB-connector is ingetrokken. Een innoverend Micro-SD-slot biedt plaats aan
een 8 GB-kaart waardoor er van de iCON 431 een veelzijdig gegevensopslagtoestel wordt
gemaakt.

•

TIM (Italië) is de tweede Europese operator – na SFR – die een Mobile Internet Device aanbiedt
dat gebaseerd is op een draadloze module van Option. De MID wordt op de markt gebracht als de
Alice Mobile MID IDOL. Deze tweede lancering weerspiegelt de voortdurende vorderingen die
Option maakt met zijn initiatief om een toonaangevende leverancier van draadloze HSPAbreedbandconnectiviteit voor MID’s te worden.

•

Option versterkte zijn managementteam en zijn organisatiestructuur met de aanstelling van
Philippe Rogge als de eerste Chief Operating Officer (COO) van het bedrijf. Philippe komt van
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Belgacom Group waar hij Vice President Business Development & Planning was. Gedurende de
zeven jaar dat hij deel uitmaakte van het grootste telecommunicatiebedrijf van België had Philippe
enkele hoge strategische en operationele functies, waarbij hij rapporteerde aan de leden van het
Executive Management Committee van de groep. Als COO houdt Philippe Rogge toezicht op
Sales, Operations en Marketing.

Jan Callewaert, CEO van Option, gaf volgende commentaar op de resultaten:
“Het feit dat we nieuwe bestellingen binnenhaalden en meer dan 1 miljoen stuks geleverd hebben, een
recordaantal, bewijst dat Option competitieve producten heeft en dit in een moeilijke economische
omgeving.
Daarenboven kregen we zeer positieve feedback op ons nieuw software platform, uCAN, dat we tijdens
het Mobile World Congress in Barcelona aangekondigd hebben. Daarnaast bezorgen onze HSPA
draadloze modules Option een sterke positie in de groeimarkt van netbooks en mobiele internet toestellen
(MID’s). Onze inbouwmodules krijgen wereldwijd erkenning van toonaangevende OEM’s en ODM’s.
Dit alles toont aan dat we onze vooropgestelde plannen aan het uitvoeren zijn.
Nu de financiële crisis is omgeslagen in een wereldwijde crisis, zijn de operatoren – onze klanten –
begonnen met het afbouwen van hun voorraden. In welke mate dit eenmalig effect versterkt zal worden
door mindere bestedingen door de eindklant is nog niet helemaal duidelijk. De vraag is verschoven naar
low-end producten met lagere marges, net omdat operatoren anticiperen op een verminderde besteding.
Voeg daar aan toe dat twee Chinese fabrikanten in Europa een prijzenslag uitvechten en je hebt een zeer
uitdagende omgeving.
Bestellingen die verschoven werden, lagere marges en onze eigen beslissing om een belangrijke
waardevermindering te boeken, genomen op R&D projecten door middel van een versnelde afschrijving,
heeft geleid tot een verslechtering van onze EBIT positie.
Net zoals iedereen, weten we niet hoe lang of hoe diepgaand deze crisis zal zijn of hoe snel het
vertrouwen zal terugkeren in de vele internationale markten die we bedienen. De GSMA Association
voorspelt dat mobiele data nog steeds een zeer belangrijke groeimarkt is voor de mobiele operatoren
wereldwijd.
Option neemt de nodige stappen om de kostenbasis van het bedrijf in lijn te brengen met de nieuwe
economische realiteit. Met een meer gestroomlijnde organisatie, continue investeringen in R&D, de nieuwe
producten die we de afgelopen maanden geïntroduceerd hebben en met ons ondernemerschap geloven
we in de langetermijnperspectieven van ons bedrijf.”

Financieel Jaarverslag 2008
Option is momenteel haar IFRS financiële overzichten voor het jaar eindigend op 31 december 2008 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 2008 te publiceren voor 15 april 2009.
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- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE
OPNAME- EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN VAN IFRS.
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Cijfers over de periode 3 en 12 maanden, eindigend op
31 december
Duizend euro (behalve cijfers met betrekking tot de
aandelen)

Q4/2008

Q4/2007

30 december
2008

Opbrengsten...........................................................

70 202

69 930

268 089

301 507

Kostprijs verkochte goederen...................................

(53 253)
16 949

(56 575)
13 355

(193 458)
74 630

(212 300)
89 207

Brutowinst/Totale opbrengsten % ............................

24.1%

19.1%

27.8%

29.6%

Onderzoek- en ontwikkelingskosten.........................
Verkoop, marketing en royalty’s kosten ...................
Algemene en administratiekosten ............................
Totale bedrijfskosten

(18 444)
(12 050)
(5 478)
(35 973)

(10 321)
(11 997)
(5 061)
(27 379)

(42 749)
(41 375)
(19 806)
(103 929)

(31 159)
(38 600)
(16 914)
(86 673)

Bedrijfsresultaat (EBIT)
EBIT/Totale opbrengsten % .....................................

(19 024)
(27.1%)

(14 024)
(20.1%)

(29 299)
(10.9%)

2 534
0.8%

Afschrijvingen en waardeverminderingen ................

14 070

6 802

29 207

19 904

EBITDA
EBITDA/Totale opbrengsten % ................................

(4 954)
(7.1%)

(7 222)
(10.3%)

(92)
(0.0%)

22 438
7.4%

Wisselkoerswinsten/(verliezen) ................................
Intrestopbrengsten/(kosten) en overige financiële
opbrengsten/(kosten) ...............................................
Financieel resultaat

(389)

257

(1 697)

750

63

(595)

1 157

(612)

(327)

(338)

(540)

138

(19 350)

(14 362)

(29 839)

2 672

6 063

5 881

10 838

3 760

(13 287)

(8 481)

(19 001)

6 432

41 249 296
41 249 296

41 249 296
41 914 296

41 249 296
41 249 296

(0.21)

(0.46)

0.16

Brutowinst

Winst / (Verlies) vóór belastingen
Belastingen ..............................................................
Netto Resultaat

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ....... 41 249 296
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen .... 41 914 296
Resultaat per aandeel vóór en na verwatering
(euro) .......................................................................

(0.32)
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30 december
2007

- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE OPNAME- EN
WAARDERINGSGRONDSLAGEN VAN IFRS.
Voor de periode eindigend per
In duizend EUR

31 december
2008

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen ..................................................................................................
Handels- en overige vorderingen .........................................................................
Belastingvorderingen ...........................................................................................
Voorraden ............................................................................................................

Niet-vlottende activa
Materiële vaste activa ..........................................................................................
Immateriële vaste activa ......................................................................................
Uitgestelde belastingvorderingen .........................................................................
Overige vorderingen.............................................................................................
Totaal activa

31 december
2007

33 328
44 819
227
32 894
111 268

36 299
55 464
2 958
39 251
133 972

16 291
20 740
22 413
383
59 827
171 094

20 139
20 462
11 333
82
52 016
185 988

67 353
105
89
2 437
69 983

59 505
1 573
75
5 976
67 129

16
2 013
2 029

74
691
765

6 116
43 865
352
48 749
99 082

6 116
43 865
363
67 750
118 094

171 094

185 988

Passiva (eigen en vreemd vermogen)
Schulden op ten hoogste één jaar
Handels- en overige schulden..............................................................................
Te betalen belastingen.........................................................................................
Lange termijn schulden die binnen één jaar vervallen .........................................
Voorzieningen ......................................................................................................
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op meer dan één jaar ...........................................................................
Uitgestelde belastingverplichtingen......................................................................

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal ................................................................................................
Uitgiftepremies .....................................................................................................
Reserves ..............................................................................................................
Overgedragen resultaat .......................................................................................

Totaal Passiva
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- OPTION N.V. OVERZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE KASSTROOM OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING
MET DE OPNAME- EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN VAN IFRS.
Voor de periode eindigend per
In duizend EUR

31 december
2008

31 december
2007

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Netto-resultaat (A)...................................................................................................
Afschrijvingen en waardeverminderingen ...............................................................
Waardeverminderingen op vlottende activa ............................................................
Waardeverminderingen op vaste activa
(Stijging) Daling in de voorzieningen
Verlies (winst) uit de verkoop van immateriële vaste activa
(winst) verlies uit afgeleide financiële instrumenten
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten).................................................
Interest opbrengsten ...............................................................................................
Interest kosten
Op aandelen gebaseerde betalingsreserve
Belastingen (betaald) / ontvangen
Totaal (B)

(19 001)
21 500
4 090
7 707
(1 639)
157
(473)
(398)
(813)
149
154
(10 838)
19 596

6 432
17 924
10 368
1 980
5 976
16
(473)
796
(1 140)
124
(3 760)
31 811

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vòòr mutaties in bedrijfskapitaal
(C)=(A)+(B)
Afname/(toename) van handels- en overige vorderingen .......................................
Afname/(toename) van voorraden...........................................................................
Toename/(afname) van handels- en overige schulden ...........................................
Aanwending van provisies

595

38 243

10 860
1 888
7 206
(1 900)

(13 878)
1 322)
14 781
-

Totaal der mutaties in bedrijfskapitaal (D)

18 054

2 225

18 649

40 468

6 357(Betaalde) interesten (F) ................................................................................
Ontvangen interesten (G)........................................................................................
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H).....................................................................

(29)
1 217
3 260

(87)
1 133
(8 749)

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (i)=(e)+(f)+(g)+(h).........................................

22 578

32 765

Verwerving van materiële vaste activa....................................................................
Verwerving van immateriële vaste activa ................................................................
Uitgaven voor productontwikkeling..........................................................................

22
(2 833)
(1 067)
(21 943)

(27)
(11 467)
(3 232)
(17 699)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (j) ...........................................................

(25 821)

(32 425)

Financieringsactiviteiten
Verwervingen van leningen
Aflossingen van leningen ........................................................................................
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (k).........................................................

29
(75)
(46)

(74)
(74)

Netto toename/(afname) van liquide middelen (I)+(J)+(K)
Liquide middelen bij het begin van het boekjaar .....................................................
Impact wisselkoersfluctuaties..................................................................................
Liquide middelen op het einde van het boekjaar
Verschil

(3 288)
36 299
317
33 328
(3 288)

266
36 062
(29)
36 299
266

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D)

Investeringsactiviteiten
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële vaste activa ......................................
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN

Cijfers over het boekjaar
eindigend 31 december
2008
In duizend EUR

Eigen vermogen
Geplaatst
kapitaal

Op aandelen
gebaseerde
betalingen

Uitgiftepremies

ValutaOvergedragen
koersresultaat
verschillen

Totaal
eigen
vermogen

Op 1 januari 2008 ..........

6 116

43 865

360

3

67 750

118 094

Nettowinst ...........................
Op aandelen gebaseerde
betalingen
Netto
valutakoersverschillen.........

-

-

-

-

(19 001)

(19 001)

-

-

-

(164)

-

(164)

Op 31 december 2008 ...

6 116

43 865

513

(161)

48 749

99 082

153

153

FINANCIELE KALENDER
De Algemene Aandeelhoudersvergadering:
Resultaten van het eerste kwartaal:
Resultaten van het tweede kwartaal:
Resultaten van het derde kwartaal:

Donderdag 30 april 2009 om 10u00 in Leuven (België)
Donderdag 30 april 2009
Donderdag 30 juli 2009
Donderdag 29 oktober 2009
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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 2007 op de pagina’s
40-41. 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
JP Ziegler, 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&Dcentra in België (Leuven) en Duitsland (Düsseldorf en Augsburg), en een vestiging met ISO 9001certificaat voor productie, engineering en logistiek in Ierland (Cork). Option heeft kantoren in Europa,
Amerika, Azië, Japan en Australië. Voor meer informatie, surf naar www.option.com.
Copyright ©2009 OPTION. Alle rechten voorbehouden. Alle product- en bedrijfsnamen hier vermeld
kunnen (geregistreerde) merken of handelsbenamingen zijn.
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