Resultaten zoals verwacht
Geconsolideerde kerncijfers (voor audit) voor het eerste kwartaal 2001 :
Aantal klanten :
Aantal uitgevoerde transacties :
Omzetcijfer (bedrijfs- en financiële resultaten):

23,374
123,105
EUR 5,056,911

Het omzetcijfer is met 25% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2000, een periode die
een bijzonder hoog handelsvolume op de verschillende markten vertoonde. Deze stijging is te
danken aan het nieuwe statuut van beursvennootschap, dat andere bronnen van inkomsten
toelaat.
“ Deze resultaten zijn conform de verwachtingen, hetgeen geruststellend is gezien het
beursklimaat in februari en maart. In het jaar 2000 is de vennootschap erin geslaagd een zeer
belangrijk marktaandeel te veroveren, waardoor wij onze inkomsten konden stabiliseren. Deze
resultaten bewijzen eveneens dat onze vennootschap in staat is bijzonder moeilijke
marktcondities te weerstaan. Wij verwachten geen verbetering in het beursklimaat voor het derde
kwartaal van dit jaar. Het netto resultaat van de vennootschap is eveneens conform de
vooruitzichten voor 2001”, aldus Jean Zurstrassen, CEO van de vennootschap.
Het aantal uitgevoerde transacties (123,105) is met 22 % gedaald, in vergelijking met het eerste
kwartaal van 2000 (159,453).
Het aantal klanten is dit kwartaal gestegen met 1993, wat het totaal aantal klanten op 23,374
brengt. Dit is een goed resultaat voor VMS-Keytrade.com, die tevens haar marketing plan heeft
aangepast aan het huidige beursklimaat. Hieruit blijkt enerzijds de hoge kwaliteit van haar
trading platform, anderzijds ook de blijvende belangstelling van de beleggers in het online
trading model.

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.

INFORMATIE VOOR REDACTEURS : Marie-Sophie van den Abeele, VMS-Keytrade.com,
tel : 32 2 679 90 00, e-mail :marieso@vms-keytrade.com

