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Commentaar op het resultaat
Het boekjaar 2001 sluit af met een geconsolideerde nettowinst van € 2.203.248, ofwel een
stijging van 66% vergeleken met 2000. Dit resultaat is meer dan 10% hoger dan de
verwachtingen bij het begin dit jaar.
Het jaar 2001 werd gekenmerkt door een bijzonder ongunstig beursklimaat. Voor VMSKeytrade.com betekende dit een daling van 33% in het aantal transacties. Deze daling
werd bijna volledig opgeslorpt in de stijging van de financiële resultaten. Dit bewijst
nogmaals dat het bedrijf een goede keuze nam door te diversifiëren in haar bronnen van
opbrengstprodukten en het behalen van het statuut van beursvennootschap.
Sinds het begin van het afgelopen jaar, versterkte het bedrijf haar strategie in bedrijfskosten
op alle niveau’s en verlaagde zij haar uitbatingskosten met 16%. Deze maatregel liet VMSKeytrade.com toe om een sterke stijging van 214% in de winst uit gewone
bedrijfsuitoefening te noteren.

Gelet op de voortdurende groei van de resultaten van de vennootschap is VMSKeytrade.com als Belgische makelaar één van de weinige winstgevende spelers in Europa.
VMS-Keytrade Luxembourg (filiaal voor 99,8 %) heeft voor 10% bijgedragen aan deze netto
winst.
VMS-Keytrade.com verstevigt haar leiderspositie op de Belgische markt van on line brokers
met meer dan 25.000 klanten op 31 december 2001, wat een groei van 17% ten opzichte
van 2000 betekent. De atypische uitdager vergroot tevens de kloof ten opzichte van de
traditionele financiële instellingen, die nog bestuderen hoe een
on line trading systeem
te laten renderen.
Verder melden we dat, gezien de participatie van VMS-Keytrade.com in Viewtrade Holding
Corporation minder dan 20% is geworden, deze niet langer in de balans van 31 december
2001 werd opgenomen. Een nieuwe aandeelhouder, de broker M.H.Meyerson, is
toegetreden tot het kapitaal van Viewtrade Holding door een betekenisvolle
kapitaalsverhoging, wat een uitzonderlijk resultaat van € 275.000 met zich meebrengt.

Markante feiten
4 Sinds het begin van het jaar hebben we onze politiek van kostenbeheer versterkt :
- tijdens het eerste trimester zijn we verplicht geweest de personeelsbezetting met +/- 15%
te verminderen. We hebben de uitgaven op elk niveau herzien en de structuur van de groep
verlicht door de activiteiten van ons bijkantoor in Nederland naar België te brengen.
4 Dit jaar hebben we veel vernieuwd, zowel wat betreft de ontwikkeling van produkten als de
diensten die aan de klanten geboden worden;
- Ons fondsen-platform werd uitgebreid, waardoor we nu een keuze bieden tussen 350
fondsen, uitgegeven door 12 op wereldvlak erkende uitgevers. We hebben een unieke
zoekmotor ontwikkeld die het opzoeken van de vele fondsen volgens verschillende
investeringscriteria vergemakkelijkt.
Een sectie met ‘trackers’ op de Europese en Amerikaanse markten is eveneens
beschikbaar. Deze geïndexeerde fondsen zijn verhandelbaar zoals aandelen en maken het
mogelijk om gebruik te maken van de diversificatie van de belangrijkste internationale
indexen.
- Wij zijn aan de derde uitgave van onze publieke en trading website toe. Vooral deze
laatste biedt een meerwaarde aan onze klanten, zowel op het vlak van informatie als hulpen analyse-middelen, die voordien enkel voor professionelen bestemd waren.
- Met Extended Hours Trading bieden we onze klanten de mogelijkheid orders te plaatsen
voor en na de sluiting van de Amerikaanse beurzen.
- Tijdens het laatste semester zijn er twee nieuwe on line investeringsprodukten
bijgekomen : Opties en Obligaties.

4 Onze participatie in de Amerikaanse onderneming Viewtrade Holding corp. werd
verminderd van 32% tot 19,9%.
De participatie in 2000 had een dubbel doel : een betere controle krijgen op de uitvoeringen
van orders in de VS en institutionele klanten aantrekken via onze Amerikaanse partner.
Deze laatste ontwikkeling voldeed niet aan onze verwachtingen. Een participatie van 19.9%
volstaat echter om de operaties op de VS te kunnen blijven controleren.

Toekomstperspectieven
Gezien de situatie van de markten aan het begin van 2002 en indien er geen aanzienlijke
verbetering van de sociaal-economische toestand in de wereld komt, blijft de onderneming
voorzichtig wat betreft het kostenbeheer op alle niveau’s.
De recente aankondiging van de fusie van VMS-Keytrade.com met Realbank geeft aan de
groep de mogelijkheid om haar vernieuwende strategie wat betreft produkten en unieke
financiële diensten te behouden. 2002 zal gekenmerkt worden door de fusie van de twee
groepen. Alhoewel het nog te vroeg is om winstvoorspellingen te doen, zijn we ervan
overtuigd dat beide spelers mekaar aanvullen.

Dividend
De raad van bestuur van VMS-Keytrade.com zal op de algemene vergadering van 14 mei
2002 een dividenduitkering voorstellen van 43 cent bruto per aandeel.

Commissaris
De commissaris-revisor heeft bevestigd dat geen betekenisvolle wijzigingen aan de
boekhoudkundige gegevens, vermeld in dit bericht, moeten worden aangebracht.

Agenda van de officiële persberichten
4
4
4
4
4

Gewone algemene vergadering van de vennootschap op 14 mei 2002 om 11u30.
Trimestrieel persbericht Q1 tijdens de vierde week van mei 2002.
Semestrieel persbericht Q1 en Q2 tijdens de vierde week van september 2002.
Trimestrieel persbericht Q3 tijdens de vierde week van november 2002.
Publicatie van de jaarresultaten 2002 tijdens de vierde week van maart 2003.

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
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, 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.

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

