VMS-Keytrade.com : nieuw statuut

Door de beslissing van de Commissie voor Bank-en Financiewezen van 19 december jongstleden werd
VMS-Keytrade erkend als beursvennootschap.
Deze wijziging van het statuut zal effectief worden na de wijziging van het doel van de onderneming,
die nog moet goedgekeurd worden tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders, voorzien op
29 december 2000.
JG Zurstrassen, CEO van de onderneming, geeft meer uitleg over de gevolgen van deze statuut
wijziging : ‘Een beursmaatschappij worden, zal ons een betere samenhang geven in de organisatie van
de onderneming en ons een onafhankelijkheid geven in onze operaties. Deze statuut wijziging impliceert
ook dat vanaf nu de tegoeden van onze klanten bij ons zullen gehouden worden. Het is een belangrijke
stap in de ontwikkeling van onze onderneming en zou ons de mogelijkheid bieden om een bredere
waaier van diensten aan te bieden. Bovendien is dit het nakomen van een belofte, waarvan we de
intentie bedenkmaakten tijdens onze IPO in december 1999.

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.vmskeytrade.com , http://www.vms-keytrade.lu. of http://www.vms-keytrade.nl. 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)
EUR 14,95 per transactie op Brussel (tot EUR 5.000) of EUR 24,95 (van EUR 5.001 tot 50.000)
EUR 14,95 per transactie op A’dam (tot EUR 5.000) of EUR 24,95 (van EUR 5.001 tot 50.000)
EUR 24,95 per transactie op de Easdaq, Parijs en Frankfurt (van EUR 0 tot 50.000)

