Woord van de Voorzitter aan de Algemene Vergadering - 2021
Aan onze aandeelhouders,
Na drie moeizame jaren van voortdurende rightsizing zullen weinigen die ons goed kennen het
oneens zijn met mijn vaststelling dat Crescent erin geslaagd is een indrukwekkende reeks
technologische capaciteiten en platforms samen te brengen die goed gepositioneerd zijn om uit
te blinken in het aanbieden van geavanceerde oplossingen voor snel opkomende IOT-markten.
Deze initiële visie voor Option/Crescent in 2018 was aantrekkelijk en blijft rijk aan mogelijkheden.
Ooit beschouwd als een "onmogelijke reddingsoperatie", herrijst het voormalige Option NV uit de
as van een bijna faillissement met hernieuwde kracht en vastberadenheid. Option is en was altijd
een competence center van wereldklasse voor RF-technologieën en een gereputeerd ontwerper
van state of the art communicatieplatformen en gateways. Terwijl Option sindsdien is
getransformeerd tot Crescent en daarbij een meer diverse reeks technologieën en capaciteiten
heeft gegroepeerd, is ook de IOT-markt gegroeid en volwassen geworden. Van een optionele
functie is IOT nu een cruciale factor voor OEM's in diverse sectoren, of een efficiëntieverhogende
factor voor de publieke sector, of een essentieel onderdeel van het aanbod van IT-integratoren.
Binnen deze evoluerende markt had de beperkte gateway-focus van Option (box moving)
behoefte aan sensormogelijkheden zoals die van Remoticom en softwaremogelijkheden zoals die
van Trust1Team om in staat te zijn end-to-end systemen aan te bieden aan haar OEM-klanten.
Daarom heeft VZH, als referentieaandeelhouder van Option NV, in 2018/19 het bedrijf
samengevoegd met Crescent Ventures NV (IT- en integratiediensten) en meer recent (2020) een
minderheidsbelang genomen in Remoticom Holding BV om een noodzakelijke transitie mogelijk te
maken naar een focus op geïntegreerde oplossingen in plaats van louter een focus op
producten/technologie.
Het Bestuur van Crescent heeft nu in principe (onder voorbehoud van due diligence, extern &
onafhankelijk advies, overeenstemming, etc.) ingestemd met de overname van Remoticom
Holding BV en met een verder doorgedreven strategische sanemwerking en integratie van
Trust1Team BV. Hoewel dit zal gebeuren via hoofdzakelijk cashloze transacties (aandelenruil, enz..),
heeft Crescent tevens een tweede Put Option Notice (34M aandelen) gelanceerd aan LDA
Capital om beperkte bijkomende kasbehoeften op te vangen.
Wij verwachten dat al het bovenstaande voor het einde van het jaar zal zijn afgerond, met
inbegrip van de oprichting van een gemeenschappelijke go-to-market front-end organisatie met
OEM-focus.
Dat is wat wij voor ogen hebben voor het post Covid tijdperk van het tweede semester van 2021.
Crescent heeft, in samenwerking met SAIT NL, Remoticom BV en Trust1Team, onlangs strategische
OEM-partnerschappen gesloten met gereputeerde marktleiders.
Het samenbrengen van deze groeiplatformen onder één leiding biedt bovendien verdere
mogelijkheden om efficiënter en doelgerichter te opereren. Vooruitkijkend zal Crescent door zowel
volume- als productiviteitsgroei in staat zijn om snel vooruitgang te boeken in termen van
waardecreatie voor belanghebbenden. We zullen eindelijk een pijnlijke en moeilijke herstelperiode
achter ons laten en met enthousiasme en positief momentum beginnen aan een duurzame reis
van winstgevende groei. Omzetgroei met dubbele cijfers en EBITDA met dubbele cijfers zullen onze
mantra zijn in de toekomst.
Om ons te helpen op deze veelbelovende expeditie hebben we besloten om onze Raad van
Bestuur hersamen te stellen en zijn we verheugd om mevrouw Martine Reynaers (voormalig CEO en
huidig voorzitter van Reynaers Aluminium) en de heer Paul Matthijs (voormalig CTO van Barco NV)
te verwelkomen in de Raad van Bestuur van Crescent NV.
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Wij aanvaarden met spijt het ontslag van mevrouw Liesbet Van der Perre en mevrouw Lieve
Declercq, en hebben vernomen dat ook de heer Pieter Bourgeois zijn mandaat als bestuurder van
Crescent wenst te beëindigen omdat hij zijn tijd en energie in andere opdrachten wenst te
concentreren. Alychlo wenst echter te benadrukken dat deze heroriëntering van de opdracht van
Pieter Bourgeois geenszins een signaal is van verminderde steun aan Crescent, aangezien Alychlo
de intentie heeft om een belangrijke referentieaandeelhouder van Crescent te blijven.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om alle bestuurders te bedanken voor hun hulp om
ons succesvol door woelige tijden te loodsen. We wensen Liesbet, Lieve en Pieter veel succes in
hun toekomstige ondernemingen en heten Martine en Paul van harte welkom.
Bij Crescent moet en zal de focus nu gericht zijn op het realiseren van winstgevende groei.
Eric Van Zele
Executive Chairman
Crescent NV
31 mei, 2021
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