Stabiliteit bij VMS-Keytrade.com
Geconsolideerde kerncijfers (vóór audit) voor het eerste trimester 2002 :
Aantal klanten :
25.673
Aantal uitgevoerde transacties :
83.508
Geconsolideerd omzetcijfer (vóór audit) :
€ 3.463.000

Rekeninghoudend met de omstandigheden in de sector, blijft het omzetcijfer stabiel in
vergelijking met de verschillende trimesters van 2001. De bedrijfswinst volgt dezelfde tendens
en blijft eveneens stabiel t.o.v. vorig jaar. Zonder veranderingen van de huidige situatie op de
markten zal de curve van de bedrijfswinst dezelfde lijn volgen als in 2001.
In de moeilijke marktsituatie tijdens dit eerste kwartaal kende het aantal transacties een lichte
daling van +/- 6%. Het aantal uitgevoerde transacties kwam van 89.700, resultaat van het
laatste trimester van 2001, naar 83.508 voor dit trimester.
Het aantal klanten verhoogde tot 25.673, ttz 654 nieuwe klanten tijdens het eerste trimester
van 2002.
Wanneer men de algemene daling van de sector in acht neemt, tonen deze cijfers nogmaals
de bestendigheid van de firma aan. Vóór begin 2003 wordt er geen verbetering van de
beursactiviteiten verwacht door het bedrijf en zal het verder toekijken op een efficient beheer
van de kosten. Het bevredigend resultaat, behaald in dit eerste trimester, is meer dan
bemoedigend voor de toekomst van het bedrijf. VMS-Keytrade.com is voorzien op een herstel
van de beurzen.
“Het bedrijf wordt beheerd met een optimale flexibiliteit en het behoud van het niveau van de
bedrijfswinst laat ons toe om een sereniteit, die momenteel meer dan welkom is, te behouden.
De inzet, die vorig jaar geleverd werd tijdens een reorganisatie, heeft eveneens haar vruchten
afgeworpen. Onze teams kunnen zich 100% concentreren op het verloop van de fusie met
RealBank. Deze fusie verloopt trouwens volgens de vooropgestelde agenda.” besluit JeanGuillaume Zurstrassen, CEO en mede-oprichter van VMS-Keytrade.com.

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.vmskeytrade.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.

