Het aantal klanten is met meer dan 30 % gestegen
ten op zichte van de voorspellingen.
Brussel, 3 januari 2000
De vennootschap heeft 2332 nieuwe rekeningen geopend tijdens het laatste
trimester van 1999, ofwel 1043 meer dan voorzien. Het totaal aantal klanten op het
eind van 1999 is 4445, ofwel 30% meer dan de 3400 klanten die voorzien werden
tijdens de IPO. Meer dan 55.668 transacties werden uitgevoerd tijdens het laatste
trimester van 1999, hetgeen het totaal aantal transacties voor het volledige boekjaar
brengt op meer dan 113.000.
" We denken dat deze sterke vooruitgang te wijten is aan de uitstekende
marktvoorwaarden einde 1999, evenals aan het effect van onze beursintroductie.
Deze cijfers steunen onze strategie, die erin bestaat in real time toegang te verlenen
tot de beurzen aan een vaste discount prijs per transactie. Ze geven tevens aan dat
de vraag naar ons uniek aanbod volop stijgt ", aldus Jean Zurstrassen, CEO en
mede-oprichter van de vennootschap.
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 de Beurs van 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)

