OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET
EERSTE HALFJAAR 2010
Leuven, België – 31 augustus 2010 – Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de
specialist op het vlak van draadloze communicatie, heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor
het eerste halfjaar van 2010, 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. De onderneming
heeft haar IAS 34 tussentijdse financiële staten bekendgemaakt.
Business Overzicht
De opbrengsten voor het eerste halfjaar van 2010 bedroegen 30,9 miljoen EURO. Dit cijfer is inclusief de
opbrengsten van het tweede kwartaal, 17,8 miljoen EURO, wat een verbetering betekent ten opzichte van
de opbrengsten van het eerste kwartaal, met name 13,1 miljoen EURO. De markt voor Option blijft
uitdagend. Dit wordt vooral veroorzaakt door unfaire handelspraktijken vanwege Chinese concurrenten en
de onzekere economische vooruitzichten.
Voor het eerst zijn er ook tekenen dat de groeisnelheid van het gestandaardiseerde USB-segment in de
gevestigde markten zou kunnen vertragen. Daar bovenop heeft de voortdurende prijsdruk vanwege de
Chinese concurrenten van het bedrijf een significante impact gehad op de door de onderneming verwachte
verkoop van USB-modems.
De onderneming is de mening toegedaan dat de verkoopspraktijken van deze Chinese concurrenten
illegaal waren en zijn volgens de EU-wetgeving. De Europese Commissie heeft anti-dumping en
‘safeguard’ onderzoeken geopend naar de import uit China van WWAN-modems, en dit met onmiddellijke
registratie op 30 juni.
Bijkomend heeft de onderneming in augustus bij de Europese Commissie een anti-subsidie-klacht
ingediend. De Europese Commissie behandelt momenteel alle klachten. Option blijft ervan overtuigd dat
het van groot belang is voor Europa om te waken over een competitieve omgeving waarbinnen eerlijke
handelspraktijken en respect voor relevante wetgeving de belangen beschermen van alle partijen die in de
markt actief zijn.
Terwijl het voor deze uitdagingen stond, ging de onderneming einde 2009 van start met een industriële
transformatie die voortduurt in 2010. De onderneming gelooft in de strategische pijlers die toen werden
geïdentificeerd en die de kerncompetenties van het bedrijf omvatten, en dit op een ogenblik waarin het
verder evolueert, weg van de sterk gestandaardiseerde segmenten binnen de markt:

1. Mobile Security Oplossingen: beveiligde USB-modems met een 3G-verbinding en
veiligheidscamera’s met een 3G-verbinding voor banken, overheden en bedrijven. De
onderneming zal de mIDentity 3G zoals gepland in het vierde kwartaal lanceren;
2. Inbouwoplossingen: 3G-inbouwmodules voor applicaties in de auto-industrie of voor industriële
toepassingen, waarvoor de onderneming interesse blijft zien in onze volgende generatie 3G/4G
inbouwmodules, en dit zowel in Azië als in Noord-Amerika;
3. Software: de sterk aanpasbare en personaliseerbare Connection Manager en andere
verbindingssoftware en middleware. Twee nieuwe Managed Services softwareoplossingen zullen
door klanten worden gelanceerd in de tweede helft van het jaar;
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4. Personaliseerbare USB-modems met de innovatieve iCON XY-oplossing, die zowel de
personalisatie van hardware als software omvat als een gecustomiseerde supply chain. De iCON
461 met GPS behoudt zijn stevige positie bij de leidende VS-operator AT&T. De iCON XY is in test
bij verschillende Europese operatoren en een nieuwe 21 Mbps USB-modem wordt in oktober
gelanceerd.
Terwijl de onderneming voor ieder van deze pijlers een goede verkoopspijplijn en interessante
opportuniteiten begint te hebben, verwacht men niet dat deze betekenisvolle opbrengsten kunnen leveren
voor 2011. Daarom is de onderneming de mening toegedaan dat, tenzij sommige van de projecten in de
pijplijn versneld worden beslist en uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2010, het onzeker is dat de
onderneming dezelfde groei zal realiseren in de tweede jaarhelft van 2010, en dit in vergelijking met de
eerste jaarhelft van 2010.

Financiële kerncijfers voor het eerste halfjaar van 2010
-

De opbrengsten voor het eerste halfjaar van 2010 bedroegen 30,9 miljoen EURO in vergelijking met
92 miljoen EURO tijdens het eerste halfjaar van 2009.

-

De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2010 bedroeg 18,4% ten opzichte van de opbrengsten
in vergelijking met een brutowinstmarge van 23,4% in de eerste jaarhelft van 2009. In de eerste
jaarhelft van het jaar werden uitzonderlijke correcties geboekt op de kostprijs van verkochte goederen.
Mits uitsluiting van deze correcties zou de brutowinstmarge 30,0% bedragen hebben.

-

In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2009 daalden de bedrijfskosten met 14 miljoen EURO, van
40,7 miljoen EURO (2009 met uitsluiting van herstructureringskosten) naar 26,7 miljoen EURO. Deze
daling was voornamelijk het gevolg van de herstructureringen, geïnitieerd in 2009, gecombineerd met
lagere kosten welke in verhouding staan tot de verkopen. De bedrijfskosten in de eerste jaarhelft van
2010 omvatten eveneens een bijzondere waardevermindering op geactiveerde ontwikkelingskosten
voor een bedrag van 6,1 miljoen EURO. In positieve zin trof Option een regeling aangaande een
patentgeschil, wat de vennootschap de mogelijkheid gaf om een voorziening van 3,9 miljoen EURO,
verbonden aan dit geschil, terug te nemen.

-

De EBIT voor het eerste halfjaar van 2010 bedroeg –21,0 miljoen EURO of –68,2% ten opzichte van
de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -20,4 miljoen EURO in dezelfde periode van
2009 of -22,2% ten opzichte van de opbrengsten.

-

Het nettoresultaat voor het eerste halfjaar van 2010 bedroeg –20,5 miljoen EURO of –0,25 EURO per
gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -16,8 miljoen EURO in het eerste
halfjaar van 2009 of -0,41 EURO per gewoon aandeel. Het nettoresultaat de eerste jaarhelft van 2010
werd positief beïnvloed met 1,4 miljoen EURO aan belastingen en negatief beïnvloed door een
financiële resultaat van -0,9 miljoen EURO. 0,7 miljoen EURO van het negatieve financiële resultaat
was het gevolg van een zwakkere US dollar koers tegenover de EURO.

-

De balans van de onderneming bevat 7,7 miljoen EURO aan liquide middelen, 2,1 miljoen EURO aan
liquide middelen beperkt in gebruik (voornamelijk verleende garanties aan derde partijen) en een
verlaagde voorraadpositie tot 15,5 miljoen EURO. Per juni 2010 werd een bedrag van 6,7 miljoen
EURO opgenomen van de bestaande kredietovereenkomsten. De handelsschulden daalden met 6,2
miljoen EURO in vergelijking met jaareinde 2009.

Financiële Discussie
Het is belangrijk om de cash bewegingen van de Vennootschap voortvloeiend uit de kapitaalverhoging in
December 2009 te verduidelijken. Verwijzend naar het kasstroomoverzicht rapporteerde de Groep een
afname van haar liquide middelen van 23,3 miljoen EUR in de eerste jaarhelft van 2010, welke volgende
uitzonderlijke items omvatten: 4,3 miljoen EUR werd betaald met betrekking tot de herstructurering,
geïnitieerd in het vierde kwartaal van 2009; 1,7 miljoen werd betaald voor kosten in verband met de
kapitaalsverhoging; 1,5 miljoen EUR werd aangewend om de productontwikkeling te financieren en
2 miljoen EUR werd gerapporteerd als liquide middelen, beperkt in gebruik. Bijgevolg bedroeg de cash
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burn met betrekking tot de normale activiteiten van de Vennootschap in de eerste jaarhelft van 2010
ongeveer 13,7 miljoen EUR. Bijkomend daalden de leningen met 1,7 miljoen EUR in vergelijking met het
jaareinde van 2009.
In 2007 ging Option met Intel in zee voor een project om een nieuwe module te creëren, speciaal
ontworpen voor de groeiende MID-markt. Die MID-markt is er nooit gekomen. Hoewel Option succes
boekte door de module (GTM501) te laten mee-ontwerpen in een aantal projecten, waaronder 2 e-readers
met een hoogwaardig profiel, werden de geplande volumes niet gerealiseerd. Als een gevolg daarvan
heeft Option de beslissing genomen om de geactiveerde ontwikkelingskosten verbonden aan dit project
als bijzondere waardeverminderingen op te nemen, wat resulteert in een buitengewoon verlies van 6,1
miljoen EURO in de resultaten van de eerste jaarhelft. Het positieve resultaat van dit project is dat de
investering van de Vennootschap in de ‘form factor’ van deze modules de Vennootschap de kans heeft
geboden om een sterke pijplijn te ontwikkelen, en dit bij een aantal klanten, voor de volgende generatie
van deze module die de knowhow van de GTM501 als hefboom gebruikt en die wordt gelanceerd in het
vierde kwartaal van 2010.
De Vennootschap sloot ook een commercieel akkoord voor de licenties van het uCAN-softwareplatform en
het trof een regeling voor een patentgeschil met een bedrijf. Dit akkoord had een positief effect van 3,9
miljoen EURO op de verkoop, marketing en royalty’s kosten.
De Vennootschap zal haar inspanningen verderzetten om zich van extra liquiditeiten te verzekeren om het
werkkapitaal van de Vennootschap te versterken. De Raad van Bestuur heeft een plan goedgekeurd om
zich te ontdoen van bepaalde activa van de Groep die naar verwachting een minder grote invloed zouden
hebben op het strategische plan van de Groep op middellange tot lange termijn. De Groep is actief op
zoek naar kopers voor deze activa.
Daarnaast zal de Vennootschap inspanningen blijven doen om bijkomende liquiditeiten te verzekeren om
zo de positie van het bedrijfskapitaal van de Vennootschap te versterken. Vanuit dat opzicht is de
Vennootschap betrokken in voortdurende besprekingen met ING en Dexia, haar huidige ontlenende
banken, alsook met andere financiële instellingen die hiermee kunnen helpen. De bestaande kredietlijnen
van ING en Dexia bevatten een aantal verbintenissen of covenants. Echter als gevolg van de opgelopen
verliezen ligt het netto eigen vermogen van de Groep lager dan de drempel, waardoor de Groep
momenteel in schending is met de eigen vermogen covenant. De banken hebben in het verleden een
verzaking toegekend hiervoor en de Vennootschap is momenteel een mogelijke tijdelijke verzaking of
andere oplossing voor deze schending van de covenant aan het bespreken met ING en Dexia; er is echter
geen garantie dat ING en Dexia dergelijke verzaking zullen blijven toekennen.
Eerdere aankondigingen:
Corporate
- Option dient een anti-dumping klacht in bij de Europese Commissie. De Commissie open een
onderzoek naar de invoer van WWAN modems uit China.
- Option kondigt wijzigingen in haar Raad Van Bestuur aan: Olivier Lefebvre wordt verkozen tot
Voorzitter terwijl Patrick Desmedt en Jan Loeber ontslag nemen uit de raad van bestuur.
Software
- Option lanceerde de software uCAN 3.0. Deze software biedt binnen de markt een unieke
flexibiliteit door een modulaire benadering van het design, wat Smart Skinning mogelijk maakt, de
ondersteuning van meerdere besturingssystemen vanuit één enkele code en de mogelijkheid om
packs met extra toepassingen toe te voegen zonder de gecertificeerde software te moeten
aanpassen.
- Option kondigde aan dat het samen met Telenor Norway werkt aan de ontwikkeling van de nieuwe
connectiemanager van deze netwerkoperator, die is gebaseerd op het uCAN Connect platform.
De nieuwe versie laat operatoren toe om de datatrafiek op hun 3G-netwerken te doen dalen door
over te gaan op beschikbare Wi-Fi netwerken.
USB-modems
- De Australische netwerk operator Optus selecteert Option voor een aantal gepersonaliseerde USB
modems naar aanleiding van het voetbaltornooi in Zuid-Afrika.
- Pioneer’s nieuw navigatiesysteem integreert een iCON USB-modem
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-

-

Een nieuwe stap in een historiek getekend door innovatie, dat betekende AT&T’s lancering van de
USBConnect Velocity, de allereerste USB-modem voor mobiel breedband die door AT&T op de
markt wordt gebracht die over ingebouwde GPS beschikt.
Option kondigde een distributieovereenkomst aan voor Noord-Amerika met GetWireless.
Option kondigde een overeenkomst met Skinit aan voor personaliseerbare covers voor de iCON
XY (Express Yourself) USB-modem.

Inbouwoplossingen
- Option kondigt een samenwerking met Qualcomm aan voor nieuwe geïntegreerde oplossingen
gebaseerd op Gobi.
- Option blijft succes boeken met de implementatie van Gobi-inbouwmodules in geconnecteerde
netbooks voor Aziatische concerns.
Geïntegreerde oplossingen met hardware en diensten
Een volledig nieuwe en geïntegreerde oplossing met zowel hardware, applicaties als diensten werd
aangekondigd waarbij Kobil Systems GmbH, een marktleidende trendsetter van mobiele IT-oplossingen op
het vlak van digitale identiteit, samenwerkt voor de ontwikkeling en het samen verkopen van een nieuw en
strategisch beveiligingsproduct, de mIDentity 3G. De mIDentity 3G zal uniek zijn dankzij de combinatie van
breedband 3G-technologie met digitale beveiliging van zowel data als identiteiten.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN
Cijfers over de periode eindigend op 30 juni.
In miljoen EURO (behalve cijfers met betrekking
tot de aandelen)

Opbrengsten
Brutowinst
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Nettoresultaat
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen

YTD 2010

YTD 2009

30.9
5.7

92.0
21.5

26.7
(21.0)
(20.5)

41.9
(20.4)
(16.8)

82 498 592

Resultaat per aandeel voor en na verwatering
(euro)

(0.25)
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41 249 296
(0.41)

- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Cijfers over de eerste jaarhelft, eindigend op 30 juni
Duizend euro (behalve cijfers met betrekking tot de
aandelen)

30 juni
2010

30 juni
2009

Opbrengsten..........................................................................
Kostprijs verkochte goederen1
Brutowinst met uitsluiting van herstructureringskosten
Brutowinst met uitsluiting van herstructureringkosten % .........

30 873
(25 182)
5 691
18.4%

92 043
(70 132)
21 912
23.8%

Herstructureringskosten ..........................................................
Brutowinst .............................................................................
Bruto winst/Totale opbrengst % ..............................................

5 691
18.4%

(385)
21 527
23.4%

Herstructureringskosten ..........................................................
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten1
1
Verkoop, marketing en royalty’s kosten
1
Algemene en administratiekosten
Totale bedrijfskosten

(16 692)
(3 666)
(6 380)
(26 738)

(1 282)
(15 299)
(16 905)
(8 464)
(41 950)

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

(21 047)
(68.2%)

(20 423)
(22.2%)

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

14 536

9 456

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

(6 511)
(21.1%)

(10 967)
(11.9%)

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

(677)

(2 631)

(213)

(1 305)

(890)

(3 936)

(21 937)

(24 359)

1 428

7 548

(20 509)

(16 811)

Resultaat vóór belastingen
Belastingen .............................................................................
Nettoresultaat

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ...................... 82 498 592
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen ................... 82 498 592
Resultaat per aandeel vóór verwatering (euro) .......................
Resultaat per aandeel na verwatering (euro) ..........................

1

(0.25)
(0.25)

In deze bedragen van 2009 zijn de herstructureringskosten niet inbegrepen
5

41 249 296
41 249 296
(0.41)
(0.41)

- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).
Per
In duizend EUR

31 december
2009

30 juni
2010

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen ...................................................................................................
Liquide middelen beperkt in gebruik......................................................................
Handels-en overige vorderingen ...........................................................................
Overige financiële opbrengsten.............................................................................
Belastingvorderingen ............................................................................................
Voorraden .............................................................................................................

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

Totaal activa

7 653
2 092
16 048
66
15 517
41 375

30 664
16 254
97
17 336
64 351

6 413
13 894
29 782
53
50 143

9 157
21 385
30 050
328
60 921

91 518

125 272

36 332
177
6 963
3 231
46 703

42 595
268
8 648
7 529
59 040

57
57

1 893
1 893

12 232
57 961
7
(25 442)
44 758

12 232
57 961
(921)
(4 933)
64 339

91 518

125 272

PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)
Schulden op ten hoogste één jaar
Handels- en overige schulden...............................................................................
Te betalen belastingen..........................................................................................
Overige financiële schulden ..................................................................................
Voorzieningen .......................................................................................................
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op meer dan één jaar ............................................................................
Uitgestelde belastingverplichtingen.......................................................................

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

Totaal schulden en eigen vermogen

6

- OPTION N.V. OVERZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE KASSTROOM OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING
MET DE INTERNATIONAL REPORTING STANDARDS (IFRS).
Per
In duizend EUR

30 juni
2010

30 juni
2009

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Nettoresultaat (A)...........................................................................................................

(20 509)

(16 814)

Afschrijvingen en waardeverminderingen ......................................................................
Waardeverminderingen van vlottende en niet vlottende activa ......................................
Bijzondere waardeverminderingen op immateriële vaste activa ....................................
Wijziging in de voorzieningen.........................................................................................
Verlies / (winst) uit de verkoop van materiële vaste activa.............................................
Verlies / (winst) uit de verkoop van immateriële vaste activa .........................................
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten)........................................................
Verlies/(Winst) op de uitwaardering van hedging contracten .........................................
Interest opbrengsten ......................................................................................................
Interest kosten................................................................................................................
Op aandelen gebaseerde betalingsreserve ...................................................................
Belastingen ...................................................................................................................
Totaal (B)

8 401
(1 726)
6 135
(30)
(48)
14
163
(12)
177
118
(1 428)
11 764

9 456
1 519
347
1 635
2 709
(56)
174
484
(7 548)
8 720

Bedrijfskasstroom vóór wijziging 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 .............................................................................................

(8 746)
571
3 551
(6 213)
(4 268)

(8 091)
11 784
11 296
(16 673)
-

Totaal der mutaties in activa en passiva (D)

(6 359)

6 407

Netto kasstroom uitbedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D)
(Betaalde) interesten (F) ................................................................................................
Ontvangen interesten (G)...............................................................................................
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H)............................................................................

(15 105)
(209)
40
31

(1 684)
(60)
73
(56)

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

(15 277)

(1 726)

INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste
activa...............................................
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële vaste activa .............................................
Verwerving van materiële vaste activa...........................................................................
Verwerving van immateriële vaste activa .......................................................................
Uitgaven voor productontwikkeling.................................................................................
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (j) ..................................................................

362

-

(33)
(50)
(4 544)
(4 265)

(813)
(141)
(9 225)
(10 180)

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ontvangen uit hoofde van leningen................................................................................
Aflossingen van leningen ...............................................................................................
Ontvangsten van financiële leasing................................................................................
Betalingen met betrekking tot financiële leasingschulden ..............................................
Liquide middelen beperkt in gebruik...............................................................................
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (k) ................................................................

(1 661)
(23)
(2 092)
(3 776)

7 334
(37)
23
7 320

(23 285)

(4 586)

30 665
273
7 653
0

33 328
(517)
28 224
0

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
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
Cijfers over het boekjaar
eindigend 30 juni 2010
In duizend EUR

Op 31 december
2009 ...............................
Nettoresultaat ................
Op aandelen
gebaseerde betalingen ..
Netto
valutakoersverschillen ...
Kosten uitgifte nieuwe
aandelen ........................
Op 30 juni 2010

Geplaatst
kapitaal

Op aandelen Valutagebaseerde
koersbetalingen verschillen

Uitgiftepremies

Kosten
uitgifte
nieuwe
aandelen

Overgedragen
resultaat

Totaal
eigen
vermogen

12 232

57 961

1 176

(399)

(1 698)

(4 933)

64 339

-

-

-

-

-

(20 509)

(20 509)

-

-

484

-

-

-

484

-

-

-

810

-

-

810

-

-

-

-

-

-

-

12 232

57 961

1 294

411

(1 698)

(25 442)

44 758
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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 2009 op de pagina’s
34-38. 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 dé 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 België (Leuven). Het bedrijf
heeft R&D in België (Leuven) en Duitsland (Augsburg), en een vestiging met ISO 9001 certificaat voor
productie, engineering en logistiek in Ierland (Cork). Option heeft kantoren in Europa, Amerika, GrootChina, Japan en Australië. Surf naar www.option.com voor meer informatie.
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