Brussel, 24 juni 2009

Aandelen kopen en verkopen via gsm? Keytrade Bank vernieuwt opnieuw!
Keytrade Bank, eerste speler in « Mobile Banking & Trading » op de Belgische markt
De enorme volatiliteit op de financiële markten heeft de noodzaak aangetoond om onmiddellijk een
opportuniteit op de beurs te kunnen grijpen of zijn verliezen te kunnen beperken. Naar aanleiding van de brutale
koersvariaties werden de telefoonlijnen van de traditionele bankiers overspoeld en zelfs de actieve cliënten van
online makelaars bevinden zich niet permanent voor het scherm van hun computer.
Het is in deze context dat Keytrade Bank terug vernieuwing brengt op de Belgische markt door uit te pakken
met de eerste volledige "mobiele site", waarin alle courante bank- en beursfuncties volledig geïntegreerd
werden. Bovendien kan men via deze weg op 18 financiële markten aan- en verkopen realiseren op een
gebruiksvriendelijke manier en heeft men toegang tot een waaier van "klassieke" bankfuncties, zoals het
uitvoeren van een overschrijving of het detail van de rekeningen opvragen.
Paul van Diepen, CTO: "De Keytrade Bank cliënt zal zich helemaal thuis voelen, aangezien hij toegang krijgt tot
zijn rekeningen via een interface die geoptimaliseerd werd voor de mobiele gebruiker en die exact dezelfde
procedures gebruikt voor het verkrijgen van toegang en het uitvoeren van orders als via het web - hetgeen een
volledige veiligheid voor de transacties garandeert."
In de praktijk zal de cliënt geen enkele bijkomende dienst moeten onderschrijven. Het volstaat om in de
browser van zijn mobiele telefoon keytradebank.com in te geven. De site is vooral zeer geschikt voor toestellen
van het Smartphone type: BlackBerry, iPhone, HTC,...
Thierry Ternier, CEO: "De toenemende penetratie van de mobiele toestellen en de volatiliteit van de markten
heeft dit type applicatie onmisbaar gemaakt voor een groot aantal beleggers. Bovendien onderscheiden wij ons
eens te meer op significante wijze van onze concurrenten, zowel als makelaar als op het domein van het
klassieke bankieren."

Kris Vervaet, VP Marketing & Channel Mgt van Belgacom: ‘Als leider in de commercialisatie van Mobiel Internet,
kan Promixus niet anders dan Keytrade Bank van harte feliciteren met haar vastberadenheid om innovatieve
oplossingen te ontwikkelen voor haar cliënten die op zoek zijn naar snelheid en mobiliteit.’
Simon Berckmans, Head of Mobile Wholesale & Partnerships van Mobistar: ‘Mobistar is verheugd te zien dat
Belgische ondernemingen investeren in ontwikkelingen die een grote meerwaarde toevoegen voor de
gebruikers van ons netwerk, in het bijzonder de particuliere belegger en de professionele gebruikers.’
Het verder ontwikkelen van het mobiele aanbod, meer bepaald door het uitbreiden van het aantal producten die
verhandelbaar zijn via de site (zoals afgeleide producten die momenteel nog niet beschikbaar zijn), maakt deel
uit van de toekomstplannen van Keytrade Bank.

Ter herinnering
Keytrade Bank
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. Meer dan 90.000 cliënten in België en Luxemburg
schenken ons reeds hun vertrouwen.
Online beursdiensten: Keytrade Bank geeft toegang tot de Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTC-BB), de
Canadese beurzen (TSX & TSX Venture), tot Euronext (Parijs, Brussel en Amsterdam) en tot de markten van Frankfurt,
Milaan, Zurich, Madrid, Londen, Helsinki, Stockholm en Kopenhagen. Als een multi-markten en multi-productenplatform kan
men via Keytrade Bank investeren in aandelen, fondsen, warrants, opties (Euronext en US) en obligaties van de primaire en
secundaire markt. Via het platform Keytrade Pro, krijgt u een rechtstreekse toegang tot Forex, Futures en CFD’s (Contracts
For Difference), markten die voorheen enkel toegankelijk waren voor professionele beleggers.
Online bankdiensten: Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende
spaarrekeningen, termijnrekeningen, debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa en
American Express).
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 Landbouwkrediet/Groupe Crédit Agricole.
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