Fem mest använda utförandeplatser 2018 - Retail
Inom ramen för best execution har dessa marknadsplatser enligt vår uppfattning fyllt de villkor uppställda enligt gällande regelverk.

Klass av instru
ment

Aktier och Depåbevis – Likviditetsband 1 & 2 Icke professionella kunder

Anmälan om i ge
nomsnitt < 1 han
delstransaktion per
handelsdag under
föregående år

Nej

De fem främsta
handelsplatserna
rankade efter han
delsvolym (fallande
ordning)

Andel handlad
volym som pro
centandel av den
totala handelsvoly
men i den klassen

Andel utförda or
der som procentan
del av det totala
antalet utförda
order i den klassen

Procentandel pas
siva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel rikta
de order

First North Stock
holm|FNSE

81,87

81,37

40,94

52,04

0

OMX Nordic
Exchange Stock
holm|XSTO

15,4

15,15

53,95

38,51

0

VIRTU(
549300XG5LF
GN1IGYC71)

1,71

2,8

29,67

67,81

0

The Helsinki Stock
Exchange|XHEL

0,52

0,44

30,91

63,64

0

First North Fin
land|FNFI

0,43

0,2

30

70

0

Klass av instru
ment

Aktier och Depåbevis – Likviditetsband 3 & 4 Icke professionella kunder

Anmälan om i ge
nomsnitt < 1 han
delstransaktion per
handelsdag under
föregående år

Nej

De fem främsta
handelsplatserna
rankade efter han
delsvolym (fallande
ordning)

Andel handlad
volym som pro
centandel av den
totala handelsvoly
men i den klassen

Andel utförda or
der som procentan
del av det totala
antalet utförda
order i den klassen

Procentandel pas
siva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel rikta
de order

VIRTU(
549300XG5LF
GN1IGYC71)

47,49

62,04

49,34

47,03

0

OMX Nordic
Exchange Stock
holm|XSTO

28,64

17,37

46,71

48,7

0

First North Stock
holm|FNSE

23,73

20,48

46,64

51,06

OMX Nordic
Exchange Stock
holm|MSTO

0,04

0,02

n.a

n.a

0

The Helsinki Stock
Exchange|XHEL

0,01

0,02

0

100

0
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Klass av instru
ment

Aktier och Depåbevis – Likviditetsband 5 & 6 Icke professionella kunder

Anmälan om i ge
nomsnitt < 1 han
delstransaktion per
handelsdag under
föregående år

Nej

De fem främsta
handelsplatserna
rankade efter han
delsvolym (fallande
ordning)

Andel handlad
volym som pro
centandel av den
totala handelsvoly
men i den klassen

Andel utförda or
der som procentan
del av det totala
antalet utförda
order i den klassen

Procentandel pas
siva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel rikta
de order

VIRTU(
549300XG5LF
GN1IGYC71)

98,95

99,62

53,79

44,09

0

OMX Nordic
Exchange Stock
holm|XSTO

0,96

0,27

51,95

48,05

0

OMX Nordic
Exchange Stock
holm|MSTO

0,05

0,02

n.a.

n.a.

0

The Helsinki Stock
Exchange|XHEL

0,02

0,02

0

100

OMX Nordic
Exchange Stock
holm|DSTO

0,02

0,02

n.a.

n.a.

0

Klass av instru
ment

Börshandlade fonder – Icke professionella kunder

Anmälan om i ge
nomsnitt < 1 han
delstransaktion per
handelsdag under
föregående år

Nej

De fem främsta
handelsplatserna
rankade efter han
delsvolym (fallande
ordning)

Andel handlad
volym som pro
centandel av den
totala handelsvoly
men i den klassen

Andel utförda or
der som procentan
del av det totala
antalet utförda
order i den klassen

Procentandel pas
siva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel rikta
de order

OMX Nordic
Exchange Stock
holm|XSTO

76,37

81,75

55,24

44,49

0

VIRTU(
549300XG5LF
GN1IGYC71)

23,63

18,25

n.a.

n.a.

0

Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box , 103 91 Stockholm
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Klass av instru
ment

Derivat och företagscertifikat – Icke proffesionella kunder

Anmälan om i ge
nomsnitt < 1 han
delstransaktion per
handelsdag under
föregående år

Ja

De fem främsta
handelsplatserna
rankade efter han
delsvolym (fallande
ordning)

Andel handlad
volym som pro
centandel av den
totala handelsvoly
men i den klassen

Andel utförda or
der som procentan
del av det totala
antalet utförda
order i den klassen

Procentandel pas
siva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel rikta
de order

First North Stock
holm|FNSE

100

100

27,08

72,92

0

Klass av instru
ment

Övriga derivat – Icke proffesionella kunder

Anmälan om i ge
nomsnitt < 1 han
delstransaktion per
handelsdag under
föregående år

Ja

De fem främsta
handelsplatserna
rankade efter han
delsvolym (fallande
ordning)

Andel handlad
volym som pro
centandel av den
totala handelsvoly
men i den klassen

Andel utförda or
der som procentan
del av det totala
antalet utförda
order i den klassen

Procentandel pas
siva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel rikta
de order

First North Stock
holm|FNSE

64,61

46,58

39,51

53,09

0

OMX Nordic
Exchange Stock
holm|XSTO

35,39

53,42

51,4

47,66

0

Klass av instru
ment

Övriga instrument – Icke proffesionella kunder

Anmälan om i ge
nomsnitt < 1 han
delstransaktion per
handelsdag under
föregående år

Ja

De fem främsta
handelsplatserna
rankade efter han
delsvolym (fallande
ordning)

Andel handlad
volym som pro
centandel av den
totala handelsvoly
men i den klassen

Andel utförda or
der som procentan
del av det totala
antalet utförda
order i den klassen

Procentandel pas
siva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel rikta
de order

VIRTU(
549300XG5LF
GN1IGYC71)

100

100

n.a.

n.a.

0
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