VMS-Keytrade bekomt het bankstatuut en de fusie met RealBank
wordt officieel goedgekeurd.
Op 2 april 2002 kondigde de Belgische on line makelaar haar intentie aan om te fuseren
met de on line bank RealBank. Drie maand later krijgt VMS-Keytrade de officiële
goedkeuring van de Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF) voor het bekomen
van het bankstatuut en het akkoord voor de fusie tussen de twee bedrijven. Tijdens de
Buitengewone Algemene Vergadering van 28 juni 2002 keuren de aandeelhouders
unaniem de fusie goed door opslorping van RealBank.
De wijziging van statuut, het maatschappelijk doel en de samenstelling van de nieuwe Raad
van Bestuur voor de nieuwe entiteit werden unaniem goedgekeurd door de aandeelhouders
van VMS-Keytrade.
De Raad van Bestuur bestaat uit 11 leden en is samengesteld uit 4 groepen :
4 De oprichters van VMS-Keytrade.com
Jean Zurstrassen
- president van het directie comité
Grégoire de Streel
- lid van het directie comité
José Zurstrassen
- lid van het directie comité
4
De aandeelhouders van RealBank
Jean-Marie Laurent-Josi
- president
Jean-Louis Laurent-Josi
- lid van het directie comité
Christian Varin
4 Twee onafhankelijke leden
Thierry Ternier
- lid van het directie comité
Eric de Keuleneer
4 De aandeelhouders van Van Moer Santerre & Cie
André Van Moer
Cédric Van Moer
Bernard Paqui
De fusie werd gerealiseerd met retroactieve werking. Dit betekent dat de operaties uitgevoerd
tussen 1 januari 2002 en 28 juni 2002 van beide bedrijven worden opgenomen in de
geconsolideerde balans van de nieuwe entiteit. Daarnaast zal het bedrijf via een prospectus
aan haar aandeelhouders bekendmaken dat er een uitgave van 970.000 aandelen zal
plaatsvinden als uitbetaling voor de inbreng van RealBank.

« Begin april gingen we de uitdaging aan om een juridische fusie van twee bedrijven binnen
drie maand te realiseren. Vandaag zijn we uiterst tevreden en trots dat we deze deadline
behaald hebben. Dit bevestigt dat beide teams elkaar aanvullen. », voegt Jean-Guillaume
Zurstrassen, CEO van de nieuwe groep, toe.
Op operationeel vlak werd de eerste stap in deze fusie reeds gerealiseerd. Sinds 1 juli 2002
plaatsen de klanten van RealBank hun beurstransacties via het platform van VMS-Keytrade.
De Directie belooft dat de nieuwe bank vóór eind 2002 haar diensten en producten op één
uniek en totaal geïntegreerd platform zal aanbieden.
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
Brussel, 3 July 2002

