Brussel, 15 november 1999
PERSCOMMUNIQUƒ

VMS-KEYTRADE.COM
Toonaangevende online broker in Belgi‘ maakt zich klaar
voor een beursintroductie
BEURSINTRODUCTIE
VMS-Keytrade.com N.V. mikt op een notering op het Euro.NM segment van de
Beurs van Brussel nog voor het jaareinde.
ÒSinds het ontstaan in augustus 1998 versnelt de groei van ons bedrijf. De
beursintroductie zal gebeuren uitsluitend door middel van een kapitaalverhoging.
Deze bijkomende financi‘le middelen (zowat Û 6 miljoen) zullen de verdere
ontwikkeling van het bedrijf financieren, een versteviging van onze leiderspositie op
de Belgische markt ondersteunen evenals een uitbreiding van onze activiteiten naar
het buitenland toelatenÓ aldus Jean Zurstrassen CEO en mede oprichter van VMSKeytrade.com.
ÒDe bepaling van de definitieve kalender van onze introductie zal in
overeenstemming met Petercam gebeuren. Petercam begeleidt en adviseert ons als
lead manager in deze operatie. Indien de marktcondities het toelaten, wensen wij
nog dit jaar de introductie te realiserenÓ voegt M. Zurstrassen eraan toe. ÒDe
parameters van de introductie moeten nog gefinaliseerd worden, maar we plannen
ons kapitaal open te stellen o.a. voor onze personeelsleden evenals onze klanten.
BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN VAN VMS-KEYTRADE.COM
VMS-Keytrade.com biedt aan particuliere en institutionele beleggers tegen discount
prijzen een rechtstreekse (online) toegang tot verschillende aandelenbeurzen ter
wereld via haar websites http://www.vms-keytrade.com of http://vms-keytrade.lu.
Momenteel zijn volgende beurzen toegangbaar: Brussel, Parijs, Frankfurt,
Nasdaq/Amex, NYSE en EASDAQ.
VMS-Keytrade.com is vandaag gedelegeerd agent van Van Moer, Santerre & Cie,
een beursvennootschap opgericht in 1895 te Brussel die 50% plus 1 aandeel van het
kapitaal van VMS-Keytrade.com bezit. VMS-Keytrade.com heeft een aanvraag
ingediend bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen voor het bekomen van
het statuut van investeringsvennootschap onder de vorm van een VPO
(vennootschap voor plaatsing van orders in financi‘le instrumenten). Deze aanvraag
wordt momenteel behandeld.

Het aanbod van VMS-Keytrade.com is voornamelijk gericht op volgende elementen
•
•
•

real time toegang tot de belangrijkste wereldbeurzen
real time uitvoering en bevestiging van de orders
vaste makelaarskost per transactie :
$ 29,95 per transactie op de NYSE, Nasdaq, Amex en OTC-BB ($ 0 ˆ 50.000)
Û 14,95 per transactie op de Beurs van Brussel (tot Û 5.000) of Û 24,95
(Û 5.001 ˆ 50.000)
Û 24,95 per transactie op Easdaq, Parijs en Frankfurt (Û 0 ˆ 50.000)

VMS-Keytrade.com werd opgericht in augustus 1998 en is een toonaangevende
speler in haar markt in Belgi‘. Momenteel zijn er 2.700 actieve on line rekeningen,
die maandelijks meer dan 12.000 transacties realiseren. Voor de periode vanaf haar
oprichting tot 30 september 1999 toonden de geconsolideerde rekeningen een
omzetcijfer van Û 1,54 miljoen en een courant netto resultaat v——r belastingen van
Û0,25 miljoen. In september 1999 startte VMS-Keytrade.com ook een filiaal in
Luxemburg.
De diensten van VMS-Keytrade.com zijn gericht op personen die hun portefeuille zelf
wensen te beheren. Er is geen speciale kennis inzake informatica noch de installatie
van een specifieke software vereist. Een eenvoudige toegang tot het internet
volstaat. VMS-Keytrade.com biedt financi‘le gegevens zoals real time noteringen,
koersgrafieken alsook een reeks van diensten die een directe band hebben met haar
activiteiten zoals mogelijkheden voor het persoonlijke beheer van portefeuilles,
interest vergoeding (1,2% p.a.) op de liquide middelen, enz.
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