Brussel, 24 februari 2011

Record nettoresultaat voor Keytrade Bank met bijna 140.000 cliënten.
De bank kondigt ook een partnership aan met het Equiduct platform.
Recordresultaten 2010
Het geconsolideerde nettoresultaat van de groep Keytrade Bank haalt een recordniveau van 18,99 miljoen
euro, een stijging van +32,1%.
De operationele inkomsten uit bank- en beursactiviteiten bedragen 46,33 miljoen euro.
Voor de bankactiviteit deed de spectaculaire groei van de cliëntendeposito's [+27,1%, tot 1,910 miljard euro]
de interestmarge toenemen met +12,9%, tot 22,69 miljoen euro.
Voor de beursactiviteit veroorzaakten de kwakkelende financiële markten een terugloop van het aantal
transacties [-3,3%, tot 1.249.333 transacties] en van de makelaarsmarge tot 19,44 miljoen euro.
De kosten zijn met +36,6% gestegen, als gevolg van de marketinginspanningen waardoor meer dan 20.000
nieuwe cliënten werden aangetrokken, dat is de tweede grootste organische groei in de geschiedenis van de
bank (na 2008). 133.462 cliënten in België kozen voor Keytrade Bank, en in totaal bijna 140.000 cliënten, als
we de activiteiten in Luxemburg en Zwitserland meetellen. Een andere grote oorzaak van de kostenstijging is
de nieuwe bankbelasting, die Keytrade Bank hard treft, ondanks haar voorbeeldige gedrag tijdens de financiële
crisis.
Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank: "De sterke vooruitgang van alle operationele en financiële indicatoren
sterkt ons vertrouwen in ons businessmodel: een brede waaier aan spaar- en beleggingsproducten online
aanbieden tegen scherpe en transparante tarieven."
Partnership met Equiduct
Keytrade Bank maakt van de bekendmaking van haar resultaten gebruik om haar partnership met Equiduct te
bevestigen, het pan-Europese verhandelingsplatform (aandelen Euronext, UK, Xetra) dat de beste uitvoering
garandeert voor de retailmarkt. Zo zet Keytrade Bank een beslissende stap in de toepassing van de Europese
MiFID-normen. In de praktijk zullen de meeste orders in Belgische, Nederlandse en Franse aandelen standaard
via Equiduct verlopen. Dat platform zal ze dan uitvoeren tegen de beste prijs, die berekend wordt aan de hand
van de uitvoeringsvoorwaarden (prijs en volume) op Euronext, Chi-X, Turquoise, BATS en Xetra. Zo zal dit
partnership rechtstreeks aan de eindklant ten goede komen dankzij de uitvoering tegen de beste prijs.

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 135.000 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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