Keytrade Bank lanceert online obligatiehandel
Brussel, 19 augustus 2003,
Keytrade Bank, de Belgische marktleider in online banking & trading, start vandaag met een
absolute primeur: de realtime handel in euro-obligaties via haar internet transactieplatform.
Het nieuwe obligatieplatform is volledig geïntegreerd in de bestaande Keytrade Bank webapplicatie en is voor alle cliënten toegankelijk. Een krachtige zoekmotor helpt de belegger om de
obligatie te vinden die het best aan zijn wensen voldoet. De transactie zelf wordt in minder dan 5
seconden afgehandeld, bevestigd en opgenomen in het effectendossier van de cliënt. Voor een
transactie wordt 0,5% kosten aangerekend (met een minimum van 29,95€), wat minstens 50%
goedkoper is dan de gebruikelijke tarieven die door de meeste banken worden gehanteerd.
In een eerste fase zullen ongeveer 250 euro-obligaties verhandelbaar zijn op het nieuwe
platform. Dit aantal zal vervolgens stelselmatig worden opgetrokken tot meerdere honderden, uit
diverse sectoren en in diverse munten. Naast de “klassieke” obligaties met vaste rentevoet,
worden tevens “floating rate notes”, “zero-obligaties”, en “step-up bonds” aangeboden.
Keytrade Bank streeft ernaar om haar cliënteel de meest brede waaier van beleggingsproducten
aan te bieden. Naast het reeds bestaande online-aanbod van aandelen, trackers, warrants,
opties, beleggingsfondsen en een volledige bankservice, konden de cliënten sinds enkele
maanden reeds inschrijven op obligaties van de primaire markt. Nu wordt de deur geopend naar
de veel belangrijkere secundaire markt van euro-obligaties. Trouw aan haar traditie, worden voor
deze obligaties realtime professionele bid- en ask-koersen gepubliceerd waartegen de cliënten
online kunnen handelen.
Jean-Guillaume Zurstrassen, CEO: “De markt van de euro-obligaties vierde deze maand haar 40ste verjaardag en is uitgegroeid tot een markt met gigantische proporties, waar elke volleerde
belegger interesse voor heeft. Het was dan ook onze missie om onze cliënten toegang te geven
tot deze belangrijke markt. Wij zijn dan ook trots om uitgerekend vandaag uit te pakken met deze
primeur, die nogmaals onze innovatieve aanpak binnen het financiële landschap beklemtoont.
Voor zover ons bekend, is nog geen enkele van onze concurrenten er in geslaagd om een
dergelijk professioneel realtime obligatieplatform aan hun cliënteel aan te bieden.».
Thierry Ternier, CFO : « De secundaire euro-obligatiemarkt is een typisch professionele markt.
Door het ter beschikking stellen van ons realtime obligatieplatform bieden wij onze cliënten de
rechtstreekse toegang tot een zeer interessante en belangrijke financiële markt, die tot voor kort
enkel voor professionelen toegankelijk was. Wij garanderen voor alle obligaties die wij aanbieden

een optimale liquiditeit waardoor de cliënt dus op elk ogenblik, in realtime kan aan- en verkopen
tegen de aangeduide, professionele bid/ask prijzen”.
Ter herinnering :
Keytrade Bank is in juni 2002 ontstaan uit de fusie van RealBank, (de vroegere Bank voor Koophandel van Brussel) en
VMS-Keytrade, de Belgische leider in on line trading sinds 1998. Keytrade Bank is een bank naar Belgisch recht met
een eigen vermogen van € 15,8 miljoen. Keytrade Bank staat genoteerd op de Beurs van Brussel sinds december
1999 (symbool : KEYT) en is lid van Euronext.
Keytrade Bank heeft een geïntegreerd aanbod van on line beurs- en bankdiensten. Via éénzelfde platform profileert
Keytrade Bank zich op de markt met zeer interessante prijzen ; beursdiensten aan een ‘discount’ prijs, spaar- en
verzekeringsproducten alsook bankdiensten met een lage kost.
On line beursdiensten : Keytrade Bank geeft toegang tot de Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTCBB), tot Euronext (Parijs, Brussel en Amsterdam) en tot de markten van Nasdaq Europe, Frankfurt en Milaan.
On line bankdiensten : Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende
spaarrekeningen, debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa en American
Express).
Spaar- en verzekeringsproducten : kasbons, kapitalisatiebons en Tak 23, …
Keytrade Bank wil via haar site www.keytradebank.com de mogelijkheid bieden aan particuliere en institutionele
beleggers om zélf hun bank- en beursverrichtingen te beheren via internet, ttz 24u/24, 7 dagen op 7. Dit concept, uniek
in België, weerspiegelt zich eveneens in het aanbod 3 in 1; elke klant ontvangt drie gratis on line rekeningen : een
zichtrekening, een spaarrekening en een effectenrekening. De klant heeft overal ter wereld en op elk moment toegang
tot deze rekeningen.
CONTACT : Marie-Sophie van den Abeele, Keytrade Bank tel : 32 2 679 90 00, e-mail : marie.van.den.abeele@
keytradebank.com

