Versterking van de activiteiten voor VMS-Keytrade.com
Geconsolideerde cijfers vóór audit:
Aantal klanten :
Aantal uitgevoerde transacties :
Omzetcijfer (incl. financiële resultaten) :

25 019
378 232
€ 18 134 668

Het zakencijfer van het 4de trimester van 2001 is met 17% gestegen t.o.v. het 3de trimester. Waar we
in het 3de trimester een bedrag van € 3.756.000 noteerden, behaalden we in het laatste trimester
een bedrag van € 4.411.000. Deze stijging laat het bedrijf toe om het jaar af te sluiten met een
geconsolideerd zakencijfer vóór audit (incl. Financiële resultaten) van € 18.134.668.
Het aantal uitgevoerde transacties in dit 4de trimester bedraagt 89.700 of een stijging van 39%
m.b.t. het vorige trimester. Het onzekere beursklimaat heeft tot gevolg gehad dat het aantal
transacties in 2001 een netto daling heeft teweeggebracht t.o.v. het jaar 2000. Zelfs met deze feiten
is de omzet van het bedrijf blijven groeien. Deze groei compenseert de inspanningen die werden
geleverd inzake verscheidenheid van de aangeboden producten (warrants, opties, obligaties en
fondsen), het versterken van de kostenpolitiek op elk niveau van de firma en het behalen van het
statuut van beursvennootschap.
De firma kreeg in het 4de trimester 3% meer klanten dan in het vorige trimester. De groep klanten
steeg in 2001 met 17%.
De geconsolideerde winst na belasting, die minstens € 2.200.000 moet voorstellen,
vertegenwoordigt een belangrijke stijging van 10% t.o.v. het winstcijfer dat begin 2001 werd
vooropgesteld. Dit betekent een enorme sprong van 66% t.o.v. het jaar 2000.
De structuur van de groep werd vereenvoudigd door de verkoop van de participatie in het bedrijf
Chartinvestor.com NV en de herstructurering van het Nederlands filiaal. Voor het verlagen van de
exploitatiekosten werden de Nederlandse administratieve en logistieke activiteiten naar België
gehaald. Het bedrijf blijft echter aanwezig in Nederland via haar site www.vms-keytrade.nl. Volgens
de directie van VMS-Keytrade.com zal de Hollandse markt steeds een belangrijke rol blijven spelen
in de verdere ontwikkeling en groei van het bedrijf.

VMS-Keytrade Luxemburg (voor 99,8% dochtermaatschappij) presteerde eveneens een goed
resultaat, zijnde een zakencijfer (vóór audit) van +/- € 1.220.000 en een netto resultaat van
+/- € 200.000.

Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO en mede-oprichter van het bedrijf: “De crisis, die de financiële
markten kenden in 2001, heeft ons er toe verplicht om alle potentiële winstbronnen maximaal uit te
baten binnen ons bedrijf. Elke productiestap werd optimaal geïntegreerd zodat we ook voor 2002
een belangrijke winstgroei kunnen garanderen. Het is eveneens bevredigend om het 4de trimester te
kunnen afsluiten met een stijging van de activiteiten en cijfers. Dit toont aan dat de diensten van
VMS-Keytrade.com begrepen, aanvaard en gebruikt werden ondanks alles debatten in onze
sector.”
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 19,2% 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
Zij biedt momenteel
http://www.vms-keytrade.com , http://www.vms-keytrade.lu. of http://www.vms-keytrade.nl.
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, warranten, opties en obligaties
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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