Keytrade Bank: Best Performer Warrants bij Euronext !
Euronext heeft Keytrade Bank uitgeroepen tot Best Performer Warrants in 2006. Deze prijs beloont de grootste
toename in verhandelde warrants bij Euronext. Keytrade Bank behaalt het beste resultaat van de 117 leden van
Euronext Brussel.
Wat is een warrant ? Een warrant is een speculatief instrument uitgegeven door kredietinstellingen dat toelaat
om een waarde (aandeel, obligatie, index, ...) te kopen (call warrant) of te verkopen (put warrant) tegen een vooraf
bepaalde prijs en tijdens een welbepaalde periode. Een warrant maakt deel uit van de familie van de afgeleide
producten. Het is een complex product en Keytrade Bank is erin geslaagd om de toegang voor particuliere
beleggers te vergemakkelijken.
Beleggen in warrants gebeurt op dezelfde manier als beleggen in aandelen. Bij Keytrade Bank genieten deze beide
financiële instrumenten dezelfde voordelige tarieven : € 14.95 per transactie voor de orders op Euronext.
Keytrade Bank heeft altijd de voorkeur gegeven aan een ruim aanbod van financiële producten via haar
handelsplatform. Naast aandelen biedt het beursgedeelte van www.keytradebank.com de mogelijkheid om te
beleggen in opties, fondsen, obligaties, trackers, turbo’s, gestructureerde producten en warrants.
Aandelen vertegenwoordigen het grootste percentage van het verhandelde volume bij Keytrade Bank. Deze
worden gevolgd door de afgeleide producten (opties, warrants, turbo’s, trackers en obligaties), de fondsen en
tenslotte de gestructureerde producten.
Gewaardeerd worden voor de beste resultaten in de vooruitgang in verhandelde warrants bij Euronext is zeer
motiverend voor Keytrade Bank. Het bewijst de geloofwaardigheid en deskundigheid van Keytrade Bank binnen
haar vakgebied.

Brussel, 20 februari 2007
Ter herinnering :
Keytrade Bank biedt een geïntegreerd aanbod van online 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.
Online 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.
Online bankdiensten : Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende spaarrekeningen,
debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa en American Express).
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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.
Keytrade Bank maakt deel uit van de Groep Crédit Agricole, één van de eerste bancaire groepen in Europa
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