BEURSTRANSACTIES via WAP
Wereldpremière
Brussel, 12 januari 2000
De vennootschap kondigt aan dat ze haar trading online platform heeft uitgebreid
met de WAP-technologie (Wireless Application Protocol). Deze technologie biedt
aan GSM-gebruikers mogelijkheden die gelijken op een internet toegang, meer
bepaald het raadplegen van informatie, maar tevens interactie, vermits het in dit
geval mogelijk is beursorders te plaatsen.
" We zijn erg enthousiast om als eerste deze revolutionaire service aan onze klanten
te kunnen aanbieden. Via hun GSM hebben ze nu toegang tot hun portefeuille,
beurskwotaties, hun posities, en – vooral – kunnen ze in real time orders plaatsen op
de beurzen aan de dezelfde prijs als via Internet ", aldus Jean Zurstrassen, CEO en
mede-oprichter van de vennootschap".
Live Demo op vrijdag 14 januari om 11u00 bij Petercam
Sainte Gudule Plain, 19 - 1000 Bruxelles
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 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)

