VMS-Keytrade.com opent een nieuw kantoor in Nederland.
De Belgische online broker breidt uit met de opening van een bij-kantoor in Nederland. Na de opening
van de filiaal in Luxemburg in augustus 1999, is het de bedoeling van de Belgische leider in online
trading om een speler van formaat te worden in de Benelux.

Door uit te breiden naar de Nederlandse markt, rekent VMS-Keytrade.com erop zijn leiderspositie in de
Benelux te versterken. De pionier van de Belgische online trading sedert ’98 vestigt zich nu ook in
Nederland, waar deze sector vooralsnog hoofdzakelijk beheerst wordt door een sterk bankmilieu. Deze
Belgische broker stelt een zeer snelle online trading interface ter beschikking. Deze interface is
gemakkelijk te gebruiken, en omvat de beste beleggingsinstrumenten. Gesterkt door zijn technologische
voorsprong en dankzij aan de Nederlandse markt aangepaste tarieven, stelt de onafhankelijke operator
een alternatief voor op de reeds aanwezige marktspelers, en kan hij zo de lokale beleggers aantrekken.
Met als basis Amsterdam, heeft de broker een objectief van 5000 klanten binnen de zes maanden.

Via www.vms-keytrade.nl, zal het Nederlands publiek toegang hebben tot de functies die de kracht
uitmaken van de Belgische online broker : Real time uitvoering van beursorders en vaste
transactieprijzen op de belangrijkste beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX, EASDAQ, Euronext en
Frankfurt). Door te surfen naar www.vms-keytrade.nl, zullen de Nederlandse beleggers voortaan
toegang hebben tot de nieuwe diensten die VMS-Keytrade.com heeft ontwikkeld op zijn Belgische site.
Deze uitgebreide site biedt nu ook online informatie aan beleggers die onderandere werd ontwikkeld in
samenwerking met Dow Jones Newswires. Hierdoor hebben individuele beleggers voortaan toegang tot
exclusieve informatie in real time, direct commentaar vanaf de markten en prognoses van analysten.

« Een grondige analyse van de Nederlandse markt ligt aan de grondslag van onze expansionele
ambities» aldus Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO en co-oprichter van de vennootschap. « In Nederland
is het percentage van de bevolking dat surft op Internet hoger dan het Europese gemiddelde. De
Nederlanders hebben een belangrijke aandeelhouderscultuur ontwikkeld, en ons brede dienstenplatform
op basis van duidelijkheid en veiligheid kan hen alleen maar aanspreken. »

Het kantoor in Nederland gaat officieel van start op maandag 2 oktober 2000. Deze begindatum past in
een marketingstrategie die aangepast is aan de lokale markt. Het adres van het kantoor van VMSKeytrade.nl is het volgende : ‘s-Gravenhekje 3 te 1011 TG Amsterdam. Tel : 00 31 20 626 20 00.
Contactpersonen : Peter-Bas Möckel en Helene De Beir.

Brussel, 27 September 2000
Marie-Sophie van den Abeele – Communication Manager – marieso@vms-keytrade.com
Tel: 02/679.90.00

Ter herinnering :
De vennootschap VMS-Keytrade.com N.V. is sedert december 1999 genoteerd op de Beurs van Brussel
(EuroNM), en heeft het statuut van investeringsmaatschappij (Vennootschap voor plaatsing van Orders in
Financiële Instrumenten – VPOFI) conform de wet van 6 april 1995.
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.vms-keytrade.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.

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 transactie op Nyse, Nasdaq, Amex en OTC-BB (van USD 0 tot 50.000)
euro14,95 per transactie op de Beurs van Brussel (tot euro 5.000) of euro 24,95 (van euro 5.001 tot 50.000)
euro 24,95 per transactie op de Easdaq, Parijs, Frankfurt, en Amsterdam (van euro 0 tot 50.000)

