Perscommuniqué, for immediate release
Brussel, 23 november 2000

Informatie met toegevoegde
waarde over warranten voor
Europese online beleggers.
Citibank Warrants Belgium en VMS-Keytrade.com
kondigen ondertekening van partnership aan.
www.vms-keytrade.com, Belgische marktleider in online trading biedt voortaan een exclusieve
functionele interface voor Citibank warrants.
Als oprichter van warranten en wereldwijde specialist terzake, is Citibank Warrants reeds 5 jaar
actief in België. Het biedt de ruimste en meest gevarieerde keuze aan warranten in België, met
warranten op beursindexen, op aandelen en op deviezen.
Het partnership tussen Citibank Warrants, Europees marktleider in warranten, en VMSkeytrade.com beantwoordt aan de constante zorg van beide partners om de online beleggers de
beste middelen te verschaffen voor oordeelkundig beheer en beslissingen aangaande hun
vermogen.
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Voor de warranten markt biedt Citibank via de website van vms-keytrade.com een interface met
volgende functionaliteiten:
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•

Power Search :
Deze “warranten” zoekmotor werd ontwikkeld in functie van de door
“warranten” beleggers meest gebruikte zoekcriteria. Deze kunnen immers
een multicriteria zoekopdracht uitvoeren (sector/industrie, land van
oorsprong van de onderliggende waarde, resterende looptijd van de
warrant,enz....) naar meer dan 400 warranten die Citibank momenteel
voorstelt op de 3 participerende markten in Euronext (Parijs, Brussel en
Amsterdam).
Dit biedt de grensoverschrijdende belegger van VMS-Keytrade.com de
mogelijkheid om de warrant te vinden die het best aan zijn eisen voldoet.
Deze zoekmotor wordt weldra nog verbeterd en aangevuld met het
volledige gamma van zowat 1000 Citibank warranten die op de 3 beurzen
van Euronext worden aangeboden.

•

Research & Tools :
Een meertalige keuze aan primeurs inzake informatiedocumenten,
maandelijkse nieuwsbrieven, nieuwe uitgiften van warranten en op de
website vms-keytrade.com.

•

Tutorial :
Deze oplossing verschaft de investeerders instrumenten voor theoretische
analyse en inzicht om hen optimaal te wapenen voor een deskundig begrip
ontrent warrantbeleggingen.

•

Hot News :
Een onmisbaar hulpmiddel om de markten op de voet te volgen en aan de
hand van de allernieuwste informatie de beleggingsbeslissingen fijner af te
stemmen.
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Wekelijks zullen de verschillende secties verder ontwikkeld worden en nieuwe functionaliteiten
toegevoegd, om steeds beter aan de wensen van de investeerders-klanten van VMS-Keytrade.com
te kunnen beantwoorden.
“Citibank Warrants, met 10 jaar ervaring in de warranten markt, waar zij meer dan
5.000 warranten op meer dan 10 Europese en Aziatische beurzen aanbiedt, heeft snel
opgemerkt dat de “warranten” klanten van VMS-Keytrade bijzonder actief waren.
Vandaar dat een akkoord tussen Citibank en VMS-Keytrade.com, beiden leider in hun
bedrijfstak, ideaal is en een win-win situatie schept voor de klanten en voor beide
partners.” aldus Olivier Vander Elst, Citibank Warrants Belgium&Luxembourg, Europees
coördinator voor de “Warranten” e-commerce oplossingen.
“Een van de pluspunten van onze dienstverlening is dat wij een multi-product
platform verschaffen“, verduidelijkt Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO van VMSKeytrade.com.
“ Het akkoord met Citibank Warrants stelt ons in staat onze One Stop Shopping
Solution te versterken. De hedendaagse belegger moet over de beste tools
beschikken die op de markt aangeboden worden.”
TER ATTENTIE VAN DE REDACTEURS
Voor alle bijkomende informatie kunt u contact opnemen met:
• Olivier Vander Elst, Citibank Warrants Belgium&Luxembourg,
+32 2 626 66 71, email : olivier.vanderelst@citicorp.com
• Marie-Sophie van den Abeele, VMS-Keytrade.com, tel + 32 2 549 0348, email: marieso@vmskeytrade.com
Overzicht:
VMS-Keytrade.com
Het bedrijf VMS-Keytrade.com werd in december 1999 op de Brusselse beurs geïntroduceerd op het segment EuroNM
(ticker: VMS). Het heeft het statuut van investeringsmaatschappij (SPOIF) volgens de wet van 6 april 1995.
VMS-Keytrade.com NV levert online beursmakelaardiensten tegen verlaagde prijs (online discount brokerage) aan
particuliere en institutionele beleggers door het aanbieden van real time access tot de belangrijkste beurzen ter wereld
via zijn websites http://www.vms-keytrade.com, http://www.vms-keytrade.nl of http://www.vms-keytrade.lu.
VMS-keytrade verschaft momenteel toegang tot de beurzen van Brussel, Parijs, Frankfurt en Amsterdam, evenals tot
de Nasdaq/Amex, de NYSE en Easdaq. Het is ook de enige dienst in Europa die real time access verschaft tot
verschillende beurzen, en dit tegen een vaste prijs per transactie.
Het aanbod van VMS-Keytrade.com is hoofdzakelijk gericht op volgende diensten:

• Real time access tot de belangrijkste beurzen ter wereld
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• Uitvoering en bevestiging van de orders in real time
• Vaste makelaarsprijs per verrichting:
USD 29,95 per verrichting op Nyse, Nasdaq, Amex en OTC-BB (USD 0 tot 50.000)
EUR 14,95 per verrichting op Brussel (tot EUR 5.000) of EUR 24,95 (EUR 5.001 tot 50.000)
EUR 14,95 per verrichting op Amsterdam (tot EUR 5.000) of EUR 24,95 (EUR 5.001 tot 50.000)
EUR 24,95 per verrichting op Easdaq, Parijs en Frankfurt (EUR 0 tot 50.000)
CITIBANK WARRANTS
•
•
•

•

Citibank en warranten worden in tal van landen in één adem uitgesproken. Citibank vervulde een pioniersrol
op dit gebied en laat voortaan ook privé-investeerders hier voordeel uit halen.
Citibank ontwikkelde als eerste een elektronisch platform voor doorlopende verrichtingen in real time voor zijn
warranten, waar talrijke financiële instellingen gebruik van maken.
De eerste uitgifte van Citibank warrants dateert van 1986. Gewapend met deze ervaring ontwikkelt Citibank
deze activiteit vervolgens wereldwijd. De Europese markt en de Aziatische markten bieden nog aanzienlijk
groeipotentieel. Citibank is immers actief in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland, Japan, Australië, Hong Kong, Singapore, enz...
Citibank werd dit jaar voor de derde opeenvolgende maal gekozen tot “Warrants House of the Year” door Risk
Magazine, het gezaghebbende blad van de professionals in afgeleide producten. Zij kreeg eveneens de
eervolle vermelding “Issuer with the best service*” van het Optionsschein-Magazin in Duitsland, waar zij
onbetwiste marktleider is inzake de uitgifte van warranten, met meer dan 50% marktaandeel.

In het licht van de evolutie van de andere Europese markten heeft de Belgische markt alle reden om verder te groeien.
Duitsland vormt de grootste markt voor
warranten in Europa en is met 108 miljard DM (54 miljard EUR) aan premieverkeer
50 maal groter dan de Franse markt. Vermeldenswaar is dat Citibank er een
toonaangevende positie bekleedt met meer dan 50% van de markt. Italië kent
eveneens een sterke groei: 2.5 EUR aan premies in 1998., reeds meer dan 10 miljard EUR tussen januari en
september 1999.
In België kende de markt een even stormachtige groei. Met een markt van zowat 125 miljoen EUR in 1996, zal de
markt dit jaar groeien tot naar schatting 1.25 miljard EUR, wat dus een ononderbroken gemiddelde jaarlijkse toename
betekent van 78%.

4

Perscommuniqué, for immediate release

•

•

Dankzij de opening of versterking van haar warranten structuren op internationaal
gebied, is Citibank in staat een gestadig uitgebreider productengamma aan te bieden en
kan zij unieke prijzen waarborgen op dezelfde warranten die op de diverse wereld
beurzen genoteerd worden. De centrale beheerbasis voor de warranten is in Frankfurt
gevestigd en wordt versterkt door plaatselijke teams op elke markt. In Frankfurt
verzekeren de teams een doorlopende dienstverlening van 24 uren op 24, met drie
beurtrollen.
Bij identieke kenmerken heeft een warrant één en dezelfde prijs, ongeacht de plaats waar
hij ook genoteerd wordt. Zo heeft bijvoorbeeld een in Brussel genoteerde warrant op een
Duitse of Amerikaanse waarde, mits identieke prijskenmerken voor verloop en
vervaltermijn, dezelfde prijs in Frankfurt. Zodoende geniet de Franse belegger op deze
warrant van de enorme liquiditeitenstroom van de verrichtingen op de Duitse markt.

Voor meer uitgebreide informatie over:
• Citigroup en Citibank : http://www.citigroup.com en http://www.citibank.com
• Citibank Warrants : http://www.warrants.citibank.com
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