VMS-Keytrade.com houdt dezelfde koers aan
Geconsolideerde kerncijfers (vóór audit) voor het eerste semester 2001:
Aantal klanten:
Aantal uitgevoerde transacties:
Omzetcijfer:

23,874
224,175
EUR 9,968,690

Het omzetcijfer blijft stabiel in vergelijking met de vorige kwartaalcijfers. Dit is een
unieke prestatie in een sector die de laatste maanden een aanzienlijke vertraging heeft
ondervonden. De netto winst van het eerste semester ligt iets hoger dan hetgeen dat begin
2001 werd vooropgesteld met het oog op de doelstelling dit jaar een bedrag van €
2,000,000, na belasting, te behalen.
‘Deze positieve resultaten belonen de strategische voorzichtigheid die we sedert begin
2001 toepassen. Uit deze cijfers blijkt, dat wij een van de weinige rendabele Europese
spelers zijn in de online trading sector. Wij zullen onze inspanningen blijven toespitsen
op de kwaliteit van onze klantenservice en op onze produktontwikkeling.’ aldus JeanGuillaume Zurstrassen, CEO van het bedrijf.
In het tweede kwartaal zijn het aantal transacties met 22% gedaald in vergelijking met
het eerste kwartaal, hetgeen in lijn ligt met de algemene daling in de sector. Het bedrijf
rekent niet op een opmerkelijke verbetering van de marktcondities vóór het einde van het
jaar. Dit verandert echter niets aan de innovatiestrategie op gebied van producten en
dienstverlening die de Belgische online broker zich heeft vooropgesteld. Het
klantenbestand vertoont in het tweede kwartaal een stijging van 2478.

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 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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