1ste semester 2004 : Netto resultaat verhoogd met 90%
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Uitzonderlijk resultaat
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Bedrijfskosten

Commentaar
De totale bedrijfsomzet van Keytrade Bank bedroeg gedurende het eerste semester van
dit jaar € 12.135 (000), hetzij een stijging van bijna 10% in vergelijking met dezelfde periode
van vorig jaar. De moedervennootschap draagt voor 89% bij tot dit cijfer.
De bancaire marge stijgt met meer dan 21% ten gevolge van de groeiende bankdeposito’s
die aan de Bank worden toevertrouwd.
De vennootschap is trouwens verheugd vast te kunnen stellen dat steeds meer
“beurs”clienten de brede waaier van bankdiensten ontdekken (zicht- en spaarrekeningen,
bankkaarten, etc...) en ook effectief gebruiken.
De commissieinkomsten stijgen met 10% en bereiken € 7.267(000) ten gevolge van een
gunstig beursklimaat gedurende het eerste trimester van dit jaar. Tijdens deze periode
werden 171.149 beurstransacties uitgevoerd, terwijl dit cijfer gedurende het tweede
trimester terugviel tot 116.075. Het aantal transacties in afgeleide producten blijft evenwel
stijgen.

De omzet van Reallease daalt tot € 692(000). Deze daling wordt verklaard door de
vervanging van rentingcontracten door leasingcontracten, waardoor de opbrengsten terug
te vinden zijn in de bancaire marge in plaats van in de omzet.
De omzet van Keytrade Luxembourg stijgt met een opmerkelijke 67% tot € 571(000). Het
aantal uitgevoerde transacties bij ons Luxemburgs filiaal steeg tevens met meer dan 50%.
De bijdrage van de andere filialen is marginaal.
In een context van groeiende activiteiten, daalden de bedrijfskosten met meer dan 15%
tot € 7.760(000). Dit opmerkelijke resultaat werd bereikt door het verder doordrijven van de
strikte politiek van kostenbeheersing.
De bedrijfswinst bevindt zich op een nieuw recordniveau van € 4.375(000), wat een
stijging van 136% betekent in vergelijking met het eerste semester van 2003.
Het netto geconsolideerde resultaat bedraagt € 2.942(000), wat een quasi verdubbeling
is ten opzichte van vorig jaar.
Markante feiten
??Keytrade Bank lanceert de online ‘Margin Account’. Deze vorm van kredietlijn,
gebaseerd op de effectenportefeuille, maakt het voor actieve beleggers mogelijk om over
een belangrijke financiële hefboom te beschikken.
??Eind juni lanceerde Keytrade Bank versie 5.0. van haar beveiligde site. De
verbeteringen die werden aangebracht betreffen vooral de vereenvoudigde structuur, de
meer uitgebreide financiële informatie, een geoptimaliseerd “helpcenter” en een modernere
“look”.
Vooruitzichten
We verwachten dat we op de financiële markten naar het einde van het jaar toe een
afwisseling zullen zien van kalme periodes en periodes van grote activiteiten. De
internationale instabiliteit en de speculatie over de uitkomst van de Amerikaanse
presidentsverkiezingen zullen waarschijnlijk een belangrijke invloed hebben op het
tradinggedrag van onze clienten, en zal bijgevolg de activiteit van de vennootschap
bepalen.

In deze economische context verwacht de vennootschap voor het tweede semester van
2004 een resultaat dat in de lijn zal liggen van het resultaat dat gedurende het eerste
semester werd gerealiseerd.
Nota van het college der commissarissen
Het college van commissarissen bevestigt dat het haar controle-activiteiten, verricht op basis
van een beperkt onderzoek, in grote mate heeft beëindigd, en dat deze controles geen
significatieve correcties aan het licht hebben gebracht waarvoor wijzigingen zouden moeten
worden aangebracht aan het huidige communiqué.

Ter herinnering :
Keytrade Bank is een bank naar Belgisch recht met een eigen vermogen van € 19,8 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,
OTC-BB), 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

