vms-keytrade.com: overname in de USA
VMS-Keytrade.com heeft 49% van de aandelen in Viewtrade Securities Inc. verworven. Viewtrade
Securities Inc. is een Amerikaans makelaarsbedrijf opgericht in 1999 en is lid van NASD en SIPC. Zij
werken samen met meer dan 30 erkende brokers, die samen 10.000 retail klanten hebben.
Het hoofdkantoor is gevestigd in New York (World Trade Center). De bijkantoren bevinden zich in
Florida, Arkansas en New-Jersey. Viewtrade Securities Inc. heeft eveneens een kantoor in Hong-Kong
met als doel het internet gebeuren van de bedrijven in Azië te kunnen opvolgen. Met de kwaliteiten als
Nasdaq market maker, verzekert Viewtrade Securities Inc. de market making van meer dan 200 US
aandelen. Viewtrade Securities Inc. zal kortelings eveneens Easdaq market maker worden.
Het hoofddoel van Viewtrade Securities Inc. is het aanbieden van diensten naar haar institutionele
klanten via haar website www.viewtrade.com. Dankzij complete makelaarsdiensten voor de
particuliere/individuele klanten biedt zij on line transacties aan op alle belangrijkste Amerikaanse
beurzen. VMS-Keytrade.com was één van de eerste klanten.
Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO van VMS-Keytrade.com, verduidelijkt de motivatie van deze
participatie alsvolgt: “De participatie in dit bedrijf is een concretisering van een strategische alliantie
voor het oprichten van een wereldwijd electronisch netwerk voor het uitvoeren van transacties op de
belangrijkste beurzen ter wereld. Deze diensten zijn specifiek gericht op de institutionele belegger.
Viewtrade is een bedrijf dat we zeer goed kennen. Het management beschikt naast een grote
bekwaamheid en financiële ervaring ook over de technologische knowhow, die ons vooral zal verder
helpen bij de uitbouw van een toonaangevend netwerk voor beurstransacties. Dit netwerk zal ons
toegang geven tot de grootste wereldbeurzen – in real time – met een lage en vaste prijs per transactie.
Dankzij haar strategisch partnership met Merril Lynch is Viewtrade Securities Inc. bekwaam om eender
welke financiële instelling ter wereld aan te trekken.
Wij zijn zeer enthousiast met de aankondiging van deze alliantie, die ons in belangrijke mate zal helpen
om het volume van onze transacties te vergroten.”

Viewtrade Securities Corp is een winstgevend bedrijf in handen van privé aandeelhouders. Hoewel er
geen details van de financiële bedrijfsgegevens en van de huidige transactievoorwaarden werden
onthuld, heeft Viewtrade meegedeeld dat het zakencijfer voor het eerste jaar meer dan 5 miljoen USD
zal bedragen en dat ze bijna 500 miljoen USD zullen beheren.

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)

