Geconsolideerd omzetcijfer (voor audit)(VMS-Keytrade.com nv en VMS-Keytrade Luxembourg)
EUR 18,067,754
Aantal uitgevoerde orders
563,796
Aantal klanten
21,381

2000 : een uitstekend jaar voor VMS-Keytrade.com !

Het omzetcijfer maakt een vooruitgang van 486 % ten opzichte van verleden jaar, en ligt 120 %
hoger dan de verwachtingen tijdens de IPO in december 1999. De Belgische leader in de online
trading verkeert onbetwist in uitstekende conditie, met het jaar 2000 dat voor de groep
winstgevend zal zijn. De vennootschap wacht nog op de resultaten van Viewtrade Securities,
welke eveneens geconsolideerd zullen worden.
Het aantal in Q4 uitgevoerde transacties ligt iets lager dan in Q3, maar de operationele winst
stijgt dankzij grotere marges, meer bepaald in de USA.
Het ritme waarin rekeningen worden geopend is constant gebleven ten opzichte van het vorige
trimester, met meer dan 3000 nieuwe klanten, en einde 2000 een totaal van 21,381 klanten in de
Benelux. Over het hele jaar genomen is het aantal klanten op groepsvlak 4,8 maal
vermenigvuldigd ten opzichte van 1999. Deze vooruitgang stemt overeen met de verwachtingen
voor België en Luxemburg.

De start van de activiteiten in Nederland is echter trager verlopen dan verwacht, aangezien de
online broker er 400 rekeningen heeft geopend tussen oktober en december 2000. «We trekken er
een cliënteel van actieve en ervaren traders aan, dat gestaag toeneemt, wat ons aanmoedigt onze
inspanningen voort te zetten », aldus Jean-Guillaume Zurstrassen CEO van VMS-Keytrade.com .
« We beginnen aan 2001 vol enthousiasme » voegt hij eraan toe. « Sinds kort bieden we eveneens
de mogelijkheid via onze website BEVEK’s te kopen, en ons statuut van beursvennootschap gaat
ons toelaten uitstekende nieuwe diensten te ontwikkelen. »

Ter herinnering :
De vennootschap VMS-Keytrade.com N.V. is sedert december 1999 genoteerd op de Beurs van Brussel (EuroNM). En is sinds 29
december 2000 erkend als beursmaatschappij. De N.V. bezit ook een deelname van 49% in de amerikaanse beursmaatschappij
Viewtrade Securities, Inc.
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 ,
http://www.vms-keytrade.lu. of http://www.vms-keytrade.nl. Zij biedt momenteel toegang tot de Beurs van Euronext (Brussel,
Parijs, Amsterdam), Xetra (Frankfurt), de Nasdaq/Amex, NYSE en Easdaq.
Het aanbod van VMS-Keytrade.com richt zich hoofdzakelijk op :
•=
•=
•=
•=

Real time toegang tot de belangrijkste beurzen in de wereld
Real time uitvoering en bevestiging van orders
Instrumenten voor initiatie en hulp bij het nemen van de beslissingen door gekende leveranciers van beursinformatie.
Een vaste courtageprijs per transactie :

USD 29,95 per transactie op Nyse, Nasdaq, Amex en OTC-BB (van USD 1 tot 50.000)
EUR 14,95 per transactie op Euronext (tot EUR 5.000) of EUR 24,95 (van EUR 5.001 tot 50.000)
EUR 24,95 per transactie op Xetra (van EUR 1 tot 50.000)
USD 29.95 per transactie (van USD 1 tot 50.000) of EUR 24.95 per transactie (van EUR 1 tot 50.000) op Easdaq.
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