Brussel 6 oktober 2005

ADVICE : de nieuwe module van on line advies kondigt een nieuwe revolutie aan in de
Belgische beleggingswereld
Keytrade Bank ontwikkelde een nieuw en uniek concept : gepersonaliseerd on line beleggingsadvies.
Keytrade Bank lanceert vandaag ADVICE. Deze nieuwe dienstverlening biedt aan de particuliere
belegger persoonlijk beleggingsadvies over meer dan 5,000 Europese en Amerikaanse aandelen en dit
zonder extra kosten! De persoonlijke adviezen worden verleend in functie van de aandelenportefeuille
en het beleggingsprofiel van de belegger. Tot op heden biedt geen enkele bank of beleggingsinstelling
in België een soortgelijke dienst aan. Keytrade Bank verandert de beleggingswereld radicaal door
dagelijks gepersonaliseerd, up-to-date en on line aandelenadvies binnen ieders bereik te brengen.
Hoe functioneert ADVICE :
Door een rekening te openen bij Keytrade Bank, heeft iedere cliënt onmiddellijk toegang tot de dienst
ADVICE. Keytrade Bank rekent geen enkele aanvullende kost aan voor deze dienst en er is geen
minimale waarde vereist wat de omvang van de portefeuille betreft.
De cliënt beantwoordt eerst een vragenlijst die zijn beleggingsprofiel zal bepalen. Dit beleggingsprofiel
(conservatief, neutraal, dynamisch of agressief) zal bepalend zijn voor het soort adviezen dat de cliënt
zal ontvangen. ADVICE zal tevens waken over de evenwichtige samenstelling van de globale
aandelenportefeuille vanuit een sectoriëel en geografisch standpunt. Dit gebeurt door het permanent
vergelijken van de portefeuilleallocatie met een zorgvuldig samengestelde modelallocatie die past bij
het beleggingsprofiel van de cliënt.
ADVICE geeft 4 types van gepersonaliseerde adviezen : aankoopadviezen, verkoopadviezen,
arbitrageadviezen en allocatieadviezen. Elk advies wordt bovendien gemotiveerd. De belegger wordt
eveneens op de hoogte gehouden van koersgevoelige gebeurtenissen betreffende aandelen die hij in
portefeuille heeft. De belegger blijft op elk moment autonoom en vrij om de adviezen verleend door
ADVICE al dan niet op te volgen.
De adviezen worden verleend voor aandelen die noteren op de beurzen die aangeboden worden op
het platform van Keytrade Bank : Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs), de Amerikaanse beurzen (NYSE,
NASDAQ, AMEX) alsook de beurzen van Frankfurt, Milaan, Zurich en Londen.

ADVICE baseert zich op de zeer uitgebreide databases met up-to-date gegevens, ratio’s, balansen en
aanbevelingen van analisten met betrekking tot circa 5,000 aandelen. De aanlevering van deze
databases wordt verzekerd door toonaangevende leveranciers (zoals Reuters en Standard & Poors).
Vertrekkende van deze uitgebreide databases verwezenlijkt ADVICE vervolgens dagelijks veelvuldige
berekeningen, zich hierbij baserend op modellen van technische en fundamentele analyse, om tot een
juiste evaluatie van de aandelen te komen. In totaal wordt elk aandeel op niet minder dan 37
parameters geëvalueerd.
Sinds de oprichting van Keytrade in 1998, is het leitmotiv steeds geweest om toegang te bieden tot de
beurs aan de particuliere belegger door hen de middelen en instrumenten ter beschikking te stellen die
voordien voorbehouden waren tot de professionelen.
Thierry Ternier, CFO van Keytrade Bank en projectleider voor ADVICE : “Met ADVICE bieden wij de
belegger het beste van twee werelden. Via het platform van Keytrade Bank blijft hij enerzijds volledig
de controle behouden over zijn beleggingen : hij beslist autonoom. Anderzijds wordt hij door ADVICE
op een professionele en gepersonaliseerde manier geadviseerd, rekening houdend met zijn specifiek
beleggingsprofiel. Met de lancering van ADVICE bewijst Keytrade andermaal haar capaciteit om te
innoveren in de financiële dienstverlening. Wij zijn dan ook trots om met ADVICE opnieuw pionierswerk
te hebben verricht”.
Ter herinnering :
Keytrade Bank is een bank naar Belgisch recht met een eigen vermogen van € 21 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, Zurich 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.
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