VMS-Keytrade.com verlengt de handelstijden in de USA.
VMS-Keytrade.com introduceert een primeur in Europa : Extended Hours Trading op de
Amerikaanse beurzen. De Belgische online broker breidt opnieuw haar assortiment van
diensten uit door de mogelijkheid te bieden om orders te plaatsen voor beursopening
en na beurssluiting op de US beurzen.

VMS-Keytrade.com is de eerste Europese online broker die de particuliere belegger de
mogelijkheid biedt te handelen buiten de officiële handelsuren.
Met Extended Hours Trading kunnen, gedurende iedere handelsdag, beursorders geplaatst
worden van 14u30 tot

23u00 op de NYSE, NASDAQ en AMEX, tegen dezelfde vaste

transactiekosten.

Deze nieuwe mogelijkheid toont weer eens de ambitie van VMS-Keytrade.com om
professionele diensten ter beschikking te stellen aan particuliere beleggers, die daarmee
kansen krijgen om investeringen te optimaliseren. Alleen de professionele en institutionele
traders hadden tot op heden de mogelijkheid om buiten de normale beursuren te handelen.
Klanten bij VMS-Keytrade.com kunnen voortaan aandelen aan- en verkopen 1 uur voor
beursopening en 1 uur na beurssluiting van de Amerikaanse beurzen. Zo kunnen beleggers
onmiddellijk inspelen op de actualiteiten, publicaties van economische cijfers, en
bedrijfsresultaten.

« De introductie van deze nieuwe dienst bevestigt wederom het voortzetten van onze ambitie
om een zo groot mogelijk aantal beleggingstools ter beschikking te stellen aan de particulier,
teneinde hen toe te laten beter te investeren. Hiermee brengen wij ook de professionele
partijen en particuliere beleggers iets dichter bij elkaar. » aldus Jean-Guillaume Zurstrassen,
CEO en mede-oprichter van het bedrijf. Hij verduidelijkt : « Deze innovatie wil niet zeggen dat
het handelsvolume op de USA automatisch zal stijgen. Wel zijn wij er van overtuigd dat deze
ontwikkeling een belangrijk voordeel voor onze klanten betekent. »
Voor de oprichters van VMS-Keytrade.com is Extended Hours Trading een opportuniteit voor
de particuliere belegger om zijn kennis, beheersing, flexibiliteit en reactievermogen te
verbeteren op de Amerikaanse beurzen. De klanten van VMS-Keytrade.com kunnen
onmiddellijk voordeel behalen met informatie uit eerste hand, en kunnen tevens een
aanzienlijke voorsprong op de rest van de markt behouden.

Deze innovatie op Europees vlak bevestigt de positie van VMS-Keytrade.com als pionier en
vernieuwer op de Belgische online brokerage markt.

Ter herinnering :
De vennootschap VMS-Keytrade.com N.V. is sedert december 1999 genoteerd op de Beurs van Brussel
(ticker:VMS). 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 Nasdaq Europe.
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
Investeringen in aandelen, fondsen en warranten.
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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