Brussel, 15 maart 2010

Keytrade Bank lanceert een nieuwe promotie voor beleggingsfondsen!
Nadat Keytrade Bank de spaarmarkt begin dit jaar door mekaar schudde met de " Keytrade Booster" -rekening,
wil zij zich opnieuw onderscheiden van de "bancosaurussen" van de sector. Dit doet zij door iedereen eraan te
herinneren dat Keytrade Bank werkt met een open fondsenarchitectuur met meer dan 400 fondsen uitgegeven
door 30 uitgevers met een internationale reputatie.
Daarom laat Keytrade Bank alle instapkosten op alle online fondsen vallen tussen 15 maart en 30
april 2010. Prestigieuze namen als Carmignac, Robeco, Fidelity, Blackrock Merrill Lynch, - om er maar enkele
te noemen* - komen hierdoor gedurende 6 weken nog meer binnen handbereik. Bovendien rekent Keytrade
Bank geen bewaarlonen, noch uitstapkosten voor beleggingsfondsen aan. Hierdoor is Keytrade Bank uiteraard
de partner bij uitstek voor de particulieren die in fondsen willen beleggen.
Uit cijfers van de Nationale Bank** blijkt dat de gemiddelde Belg ongeveer €9.000 aan deelbewijzen van
instellingen voor collectieve beleggingen in zijn portefeuille heeft. Dit maakt van fondsen één van de populairste
financiële producten in België.
Thierry Ternier, CEO : "We stellen vast dat de heropleving van de interesse voor de beurs bij onze klanten
samen gaat met de wil om te herinvesteren in investeringsfondsen tegen koersen die op lange termijn zeer
interessante perspectieven bieden."
De campagne wordt ondersteund via de radio en het internet.
*ABN AMRO, Amundi, Aphilion, Aviva, AXA, Bank Sarasin, Banque de Luxembourg, BlackRock Merrill Lynch, BNP Paribas, CapitalAtWork,
Carmignac*, Cazenove Capital Managment, Delta Lloyd, Fidelity, Financière de l'Echiquier, Franklin Templeton, Gartmore, Global Asset
Management, Henderson, Invesco, IT Asset Management, JP Morgan Fleming, Leonardo Asset Management, Mercier Vanderlinden, Morgan
Stanley, Pictet, Quest Management, Robeco, Rothschild, Schröders, Société Générale Asset Management, Swiss & Global Asset
Management Julius Baer, Threadneedle, Tocqueville Finance et Triodos

** http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=502000021|910000082&Lang=N

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 115.000 cliënten in België, Luxemburg en
Zwitserland 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).
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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