Brussel, 29 juni 2009

Om de buitenlandse markten te ontdekken
biedt Keytrade Bank gedurende heel de zomer gratis aankooptransacties.

Van 6 juli tot 21 augustus 2009, zal Keytrade Bank afwisselend gratis uitgevoerde aankooptransacties
aanbieden op 7 buitenlandse markten: Frankfurt, Canada, Milaan, Londen, Zwitserland, Madrid en Scandinavië
(Kopenhagen, Helsinki en Stockholm)! Deze aankooptransacties zijn dus gratis*, hoe groot ze ook zijn. Iedere
week zal een andere markt aan de beurt komen.
Via deze promotie wil Keytrade Bank deze markten in de kijker plaatsen. Zij bevinden zich niet vlak bij de deur,
maar de beleggers vinden er aandelen terug van ondernemingen die aanwezig zijn in de financiële actualiteit;
zoals Siemens op Frankfurt, Fiat op Milaan of Vestas Wind op Kopenhagen. Het is de uitgelezen kans om een
beleggingsportefeuille te diversifiëren.
De actie start op 6 juli 2009 met Frankfurt:
• van 6 juli tot 10 juli: Frankfurt (Xetra)
• van 13 juli tot 17 juli: Canada (TSX & TSX Venture)
• van 20 juli tot 24 juli: Milaan (Borsa Italiana)
• van 27 juli tot 31 juli: London (LSE)
• van 3 augustus tot 7 augustus: Zwitserland (SWX Europe & SIX Swiss Exchange)
• van 10 augustus tot 14 augustus: Madrid (Bolsa de Madrid)
• van 17 augustus tot 21 augustus: Helsinki, Kopenhagen en Stockholm (OMX)
Zowel bestaande Keytrade Bank cliënten als zij die een rekening openen gedurende de actie kunnen ervan
profiteren.

* Zonder beurstaks en eventuele lokale taksen

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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