Première in België ! Keytrade Bank biedt een rechtstreekse toegang tot de
derivatenmarkten van Euronext.liffe Amsterdam, Brussel, Londen en Parijs.
Brussel, 4 december 2003

Keytrade Bank, de Belgische on-line trading marktleider, is de eerste onderneming in haar
sector die een rechtstreekse toegang verleent tot de derivatenmarkten van Euronext.liffe
Amsterdam, Brussel, Londen en Parijs.
Vanaf vandaag kunnen alle opties op aandelen en op indexen van Euronext.liffe worden
verhandeld op het handelsplatform van www.keytradebank.com. Alle klanten van Keytrade
Bank kunnen voortaan investeren in meer dan 245 aandelenopties, de belangrijkste opties
op de indexen BEL20, AEX, CAC40, FTSE100, FTSE350 alsook op de FTSEurofirst 80 &
100.
Voor het geheel van de aangeboden markten past Keytrade Bank hetzelfde tariefprincipe
toe namelijk een vaste prijs per contract ( 3,75 per contract voor Euronext.liffe Amsterdam,
Brussel en Parijs en £ 2,50 per contract voor Euronext.liffe Londen).
Keytrade Bank wenst haar klanten een volledig gamma van financiële producten aan te
bieden die via internet toegankelijk zijn. Bovendien stelt zij aan haar gebruikers specifieke
hulp- en informatiemiddelen ter beschikking, en dit op de verschillende markten. Op die
manier biedt Keytrade Bank een gamma van instrumenten en mogelijkheden aan die tot voor
kort enkel voor professionelen toegankelijk waren.
« De toegang tot de markten van Euronext.liffe verheugt ons om twee redenen : Niet alleen
zijn wij het meest volledige lid van Euronext, maar door het aanbieden van het meest
uitgebreide pallet van financiële producten via het internet bewijzen wij eens temeer ons
avant-gardisme binnen de Belgische financiële sector » commentariëert Jean-Guillaume
Zurstrassen, CEO van Keytrade Bank.

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 Frankfurt, Milaan en Londen.
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

