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Persbericht
Objectieven voor einde 2000 nu al bereiktÊ!Ê!
Geconsolideerde cijfers voor het eerste semester 2000Ê:
Aantal klantenÊ:
Aantal uitgevoerde transactiesÊ:
Geconsolideerde omzet (voor audit)Ê:

15 563
295 343
EUR 8 406 000

De objectieven voor 2000 zoals voorzien tijdens de IPO in december werden al bereikt wat
betreft het aantal klanten en omzetcijfer. Dit is een schitterend resultaat, gelet op de vertraging
van de financi‘le markten sinds april 2000.
Deze objectieven konden bereikt worden dankzij een zeer belangrijke marketing inspanning
in de loop van het afgelopen semester. Inderdaad, de vennootschap heeft 42 % van haar
omzetcijfer uitgegeven aan marketing en communicatie.
ÔDit percentage, hoewel aanzienlijk, laat onze vennootschap toe een winstmarge voor
belasting te behalen van 20 % van het omzetcijferÕ, zegt Jean Zurstrassen, CEO van de
vennootschap. ÔWij willen dit dubbel objectief behouden, d.w.z. de winstmarge verzekeren en
zoveel mogelijk investeren in marketing om onze positie van marktleider op de Belgische en
Luxemburgse markt te consolideren.Õ

Ter herinneringÊ:
VMS-Keytrade.com N.V. biedt de gelegenheid aan particuliere en institutionele beleggers online
beurstransacties uit te voeren tegen een beperkte prijs (in angelsaksische landen ÇÊonline discount
brokerageÊÈ genoemd). Zij kunnen dit doen middels een real time toegang tot verschillende beurzen in
de wereld via haar websites http://www.vms-keytrade.com of http://www.vms-keytrade.lu. De
vennootschap biedt momenteel toegang tot de beurzen van Brussel, Parijs, Frankfurt en Amsterdam,
evenals Nyse, Nasdaq/amex en Easdaq.
Het is eveneens de enige dienst in Europa die real time toegang biedt tot meerdere beurzen tegen een
vaste prijs per transactie.
De vennootschap is genoteerd op de Beurs van Brussel (Euro.NM) sedert december 1999 (symboolÊ:
VMS). Zij heeft het statuut van investeringsmaatschappij (VOPFI) volgens de wet van 6 april 1995.
Het aanbod van VMS-Keytrade.com berust hoofdzakelijk op volgende puntenÊ:
Real time toegang tot de belangrijkste beurzen in de wereld
Uitvoering en bevestiging van orders in real time
Een vaste courtageprijs per transactie.
USD 29,95 per transactie op Nyse, Nasdaq, Amex en OTC-BB (USD 0 tot 50.000)
EUR14,95 per transactie op Brussel (tot EUR 5.000) of EUR 24,95 (EUR 5.001 tot 50.000)
EUR 24,95 per transactie op Easdaq, Parijs, Frankfurt en Amsterdam (EUR 0 tot 50.000)

