Brussel, 27 april 2010

Keytrade Bank biedt toegang tot Oslo en Eurex
Keytrade Bank breidt de waaier aan markten waar haar cliënten online toegang toe hebben verder uit. In dit
kader werden "Eurex" en "Oslo" gelanceerd.
Eurex is één van de belangrijkste beurzen ter wereld voor derivatenhandel, met meer dan 1 miljard
contracten per jaar.
De Keytrade Bank cliënten kunnen er beleggen in opties op Duitse en Zwitserse aandelen zoals Adidas,
BMX, E.ON, Siemens, Solarworld, VW, Nestlé, Roche of UBS, alsook in opties op indexen zoals de DAX, de
Dow Jones of de Eurostoxx 50.
Wat Oslo betreft, vindt men er steraandelen zoals Statoil (petroleum), Telenor (telecommunicatie), DnB NOR
(financiën) of Norsk Hydro (energie).
De tarieven voor Eurex zijn: € 3.00 per contract (met een minimum van € 14.95 per transactie) voor de
opties in euro en CHF 3.50 per contract (met een minimum van CHF 19.95 per transactie) voor de opties in
CHF.
De tarieven voor Oslo zijn: NOK 300 per schijf van NOK 200,000.
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, Kopenhagen, Oslo en Eurex. Als een multi-markten en multiproductenplatform 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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