Brussel, 31 maart 2010

Keytrade Bank behaalt hoogste bedrijfsresultaat ooit
Keytrade Bank boekte in 2009 zowel voor de bank- als voor de beursactiviteiten vooruitgang.
Tegelijkertijd slaagde ze erin 93% van de "ex-Kaupthing"-cliënten te behouden.
Geconsolideerde nettoresultaten 1 op 31.12.2009
Groei van de bedrijfs- en financiële opbrengsten:
Groei van het bedrijfsresultaat2:
Groei van het geconsolideerd nettoresultaat3:
Groei van de cliëntendeposito's:
Groei van het aantal cliënten:
Groei van de balansactiva:
Beurstransacties:
Rentabiliteitsratio op eigen vermogen:
McDonough-ratio4:

+ 25,1% tot 46,08 miljoen euro
+ 33,5% tot 28,25 miljoen euro
+ 39,8% tot 14,38 miljoen euro
+ 36,8% tot 1.525 miljoen euro
+ 28,4% tot 118.790 cliënten
+ 39,9% tot 1.643,42 miljoen euro
+ 25,9% tot 1.290.572 transacties

28,2%
10,57%

Keytrade Bank laat een bijzonder stevige groei optekenen in 2009. De komst van 26.287 nieuwe cliënten gaat
namelijk gepaard met een forse vooruitgang van al haar bedrijfs- en financiële resultaten.
Commerciële activiteit
Dankzij de marketingcampagnes in 2009 rond het thema "Tijd voor evolutie" konden op de Belgische markt een
twaalfduizendtal nieuwe cliënten worden aangetrokken en zijn de spaardeposito's met + 63% tot 1.085 miljoen
euro gestegen. Tegelijkertijd bevestigde Keytrade Bank haar leadership in online trading met haar prijs van "Beste
Onlinebroker"5 en de lancering van het allereerste mobiele bank- en beursplatform.
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De in de Keytrade-consolidatiekring opgenomen ondernemingen zijn Keytrade Bank nv (Belgische kredietinstelling),
Keytrade Luxembourg sa (Luxemburgse bank) en RealLease nv (Belgische leasingmaatschappij).
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Vóór bestemming van het resultaat
5
Onafhankelijke enquête verricht door Trends/Cash en Netprofiler

Overname van het Kaupthing-cliënteel
Bij de overname van 15.860 cliënten van Kaupthing België in juli 2009 is gebleken dat er 3.119 al cliënt waren bij
Keytrade Bank, wat dus een nettoaanbreng van 12.741 cliënten opleverde. Op 31.12.2009, en ondanks de
dramatische omstandigheden die aan hun komst voorafgingen, wensten uiteindelijk maar 971 van die cliënten hun
rekeningen te sluiten, wat een retentiepercentage van meer dan 93% is.
Balans
De totale geconsolideerde balansactiva bedroegen eind 2009 1.643,42 miljoen euro, dat is een stijging van
39,9% of 468,72 miljoen euro ten opzichte van het jaar ervoor. De cashdeposito's bedragen 1.525 miljoen euro,
of een stijging van 37%. De spaardeposito's zijn op zich goed voor een totaal van 1.085,32 miljoen euro. Het
totaal aan tegoeden in cash en financiële instrumenten van het cliënteel bedraagt meer dan 4,7
miljard euro.
Resultaten 2009
De bedrijfs- en financiële opbrengsten (46,08 miljoen euro) zijn met 25,1% gestegen. De bank kon profiteren van
de forse stijging van het aantal beurstransacties (+ 27%) en een volume-effect op de rente-inkomsten.
De bedrijfskosten (17,83 miljoen euro) stegen met 13,7%.
Het geconsolideerde bedrijfsresultaat 6 (28,25 miljoen euro) is met 33,5% gestegen, wat het absolute
hoogtepunt in de geschiedenis van Keytrade Bank is.
Het geconsolideerde nettoresultaat7 bedraagt 14,38 miljoen euro, dus 39,8% meer dan in 2008.
Thierry Ternier, CEO de Keytrade Bank: "Met 4,7 miljard euro activa die ons zijn toevertrouwd, blijven we de

onbetwistbare leader ten opzichte van de andere internetspelers. In een nog altijd moeilijke financiële context zijn
we er bovendien van overtuigd dat we niet alleen het beste alternatief voor de klassieke retailbanken zijn, maar
dat we ook cliënten aantrekken die ontgoocheld zijn in hun private bank. We hebben plannen voor de uitbreiding
van ons onlineaanbod, de continue verbetering van de tools die we ter beschikking stellen van de actieve
beleggers en het benutten van het bankstatuut dat we onlangs in Luxemburg kregen toegekend. Bovendien gaan
we commerciële medewerkers en informatici aanwerven om onze groei te ondersteunen."
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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Contact
Thibault de Barsy
Sales & Marketing Director
www.keytradebank.com
thibault.de.barsy@keytradebank.com
Keytrade Bank, Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles - België
+32.475.30.75.59

