De groei zet voort !
Geconsolideerde cijfers voor de derde trimester 2000 :
Aantal klanten :
Aantal uitgevoerde transacties :
Geconsolideerde omzet (voor audit) :
EUR

18 281
436 337
12 590 091

Tijdens dit trimester heeft de groei van het aantal klanten zich voortgezet, en is het aantal
met ongeveer 3000 toegenomen. Het betreft een meer dan bevredigende groei, gezien de
zomermaanden rustiger zijn en de marketing campagnes tijdens de vakantie beperkt zijn
gebleven.
Het aantal uitgevoerde transacties is eveneens toegenomen hoewel de financiële markten
minder actief waren. Dit vertaalt zich in een omzetcijfer dat +/- 6 % is toegenomen ten
opzichte van de tweede trimester.
Dit 3e trimester heeft ook aan de vennootschap toegelaten haar IT systemen te
consolideren en een volledig nieuwe website te ontwikkelen, met kwalitatief hoogstaande
informatieve inhoud, die enthousiast onthaald werd door de klanten.
De groei tot het einde van het jaar zal intenser worden, mede dankzij de opening van een
bijkantoor in Nederland en marketingcampagnes die voorzien zijn tot het einde van het
jaar.
De evolutie van de activiteit tot op heden sterkt ons in het idee het objectief van 22000
klanten aan het einde van het jaar te bereiken.

Ter herinnering:
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 «online discount
brokerage» genoemd). Zij kunnen dit doen middels een real time toegang tot verschillende beurzen in
de wereld via haar websites http://www.vms-keytrade.com, http://www.vms-keytrade.lu en
http://www.vms-keytrade.nl
De vennootschap is genoteerd op de Beurs van Brussel (Euro.NM) sedert december 1999 (symbool:
VMS). Zij heeft het statuut van investeringsmaatschappij (VOPFI) volgens de wet van 6 april 1995.
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.
Het aanbod van VMS-Keytrade.com berust hoofdzakelijk op volgende punten:
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 en Amsterdam(tot EUR 5.000) of EUR 24,95 (EUR 5.001 tot
50.000)
EUR 24,95 per transactie op Easdaq, Parijs, Frankfurt (EUR 0 tot 50.000)

