3 april 2000
VMS-Keytrade.com N.V.
Anspachlaan 111, 1000 Brussel

Persbericht
Exponentiële groei
Sleutelcijfers voor het eerste trimester 2000:
Aantal klanten :
Aantal uitgevoerd transacties :
Geconsolideerde omzet (voor audit) :

11,673
159,463
EUR 4,016,000

‘ Dit trimester is erg belangrijk geweest voor onze vennootschap. We hebben het
aantal klanten vermenigvuldigd met 2.6 in drie maanden tijd, hetgeen een totaal van
11,673 klanten oplevert. Onze vennootschap is nu goed gestructureerd, en telt 45
personen, verdeeld in 6 afdelingen. Er is een grote inspanning gedaan op het vlak
van discipline, de klantenservice is aanzienlijk verbeterd meer bepaald dankzij een
extern call center. Ons platform werd verrijkt en we bieden nu een groot aantal
financiële inlichtingen die onze klanten helpen bij hun beslissing tot investeren. We
hebben tevens een grote inspanning gedaan om meer online hulp te bieden
teneinde de klanten beter te informeren wat betreft de verschillende technieken die
eigen zijn aan de werking van de financiële markten. Inderdaad, we hechten
bijzondere aandacht aan de klanten met een beperkte kennis op beursvlak die niet
alleen hun vermogen wensten te beheren, maar ook financiële technieken willen
leren en de fascinerende wereld van de beurs wensen te ontdekken.
We hebben onze positie van marktleider in België enorm versterkt. Het zeer groot
aantal personen die klant zijn geworden toont aan dat ons dienstenaanbod de
meest veeleisende personen heeft kunnen overtuigen’ aldus Jean Zurstrassen ,
CEO en mede-oprichter van de vennootschap.
‘Dit vertaalt zich in resultaten die aanzienlijk hoger liggen dan voorzien tijdens de
IPO. In feite hebben we in 3 maanden meer omzet gemaakt dan gedurende het
gehele boekjaar 1999. Wij zijn 100% hoger dan de verwachtingen van de IPO.
We trekken bovendien een groeiend aantal beginnende beleggers aan die bij ons
alle informatie vinden die nodig is om de eerste stappen te zetten in de
beurswereld. Deze personen worden meestal aangetrokken door het makkelijk
gebruik van onze diensten, door onze op de Belgische markt ongeëvenaarde
verhouding kwaliteit / prijs, en door de transparantie van onze tarieven.’
De vennootschap zet haar strategie voort rond enkele hoofdpunten :
1. Een toename van de marketing campagnes, meer bepaald via de televisie
vanaf midden april.
2. De informatieve inhoud die gratis aan de klanten wordt aangeboden wordt
verrijkt : nieuwsberichten over de verschillende markten, historische
intraday grafieken, fundamentele gegevens, automatische technische
analyse, een uitbreiding van de online hulp, een grondige uitleg over de
werking van de markten,…
3. Binnen zeer korte termijn wordt een filiaal in het buitenland geopend, zoals
voorzien tijdens de IPO.

4. Real time toegang tot nieuwe beurzen.
5. We gaan verder met het rekruteren van gekwalificeerd personeel. De
vennootschap heeft in de loop van dit trimester meer dan 25 personen
aangenomen.
Ter herinnering :
VMS-Keytrade.com N.V. biedt online toegang tot verschillende beurzen aan een lage prijs
(vaak " online discount brokerage " genoemd) aan particuliere en institutionele beleggers. Dit
gebeurt in real time, via haar websites http://www.vms-keytrade.com of http://www.vmskeytrade.lu. Zij biedt momenteel toegang tot de Beurs van Brussel, Parijs, Frankfurt, de
Nasdaq/Amex, NYSE en Easdaq, en nu dus ook de Beurs van Amsterdam. Zij is de enige
die deze dienst in Europa aanbiedt in real time aan een vaste prijs per transactie.
De vennootschap is sedert december 1999 genoteerd op de Beurs van Brussel (Euro.NM),
en heeft het statuut van investeringsmaatschappij (Vennootschap voor plaatsing van Orders
in Financiële Instrumenten – VPOFI) conform de wet van 6 april 1995.
Het aanbod van VMS-Keytrade.com is hoofdzakelijk gesteund op :
Real time toegang tot de belangrijkste beurzen in de wereld
Real time uitvoering en bevestiging van orders
Een vaste courtageprijs per transactie :
usd 29,95 per trade op Nyse, Nasdaq, Amex en OTC-BB (van USD 0 tot 50.000)
euro14,95 per trade op Brussel (tot euro 5.000) of euro 24,95 (van euro 5.001 tot 50.000)
euro 24,95 per trade op de Easdaq, Parijs, Frankfurt, en Amsterdam (euro 0 tot 50.000)

