BEST EXECUTION RAPPORT – RTS 28 – 2018
Indledning
Dette dokument er en del af overvågningen af kvaliteten af ordreudførelsen på de af Folkesparekassen
anvendte handelssteder. Formålet er at informere om, at vi i Folkesparekassen lever op vores egen
ordreudførelsespolitik. Ifølge MiFID II-lovgivningen er pengeinstitutter forpligtet til at offentliggøre en oversigt
over de vigtigste handelssteder, for så vidt angår hver gruppe af finansielle instrumenter. Rapporteringen
gælder for kunder der er klassificeret som detailkunder, hvilket er de eneste kunder Folkesparekassen
betjener. Nedenstående oversigt viser Folkesparekassens handelssteder, hvor der i 2018 er effektueret
kundehandler.
Transaktioner omfattet af best execution
Folkesparekassen har valgt at indgå et samarbejde med Sparekassen Kronjylland, som vi benytter som
handelssted i forbindelse med værdipapirhandler til vores detailkunder. Valget er faldet på Sparekassen
Kronjylland, da det er vurderet at disse kan levere den bedste helhedsløsning til Folkesparekassen og vores
detailkunder.
Der er tale om en løsning, hvor handelsfaciliteter sker via SDC’s (Skandinavisk Data Central) systemer og
netbank er tilgængelig for detailkunder i Folkesparekassen. I Folkesparekassen tilbyder vi handel med
obligationer, aktier og investeringsbeviser via kontakt til rådgiver eller via netbank. I begge systemer er der
åbnet op for to typer af handelsfaciliteter, nemlig:
•
•
•
•

Markedsordre – Handlen lægges direkte ud på Københavns Fondsbørs via Sparekassen Kronjylland
Limitordre – Den limiterede handel ligges direkte ud på Københavns Fondsbørs via Sparekassen
Kronjylland.
Strakshandel – Handlen gennemføres straks
Almindelig ordre – Handlen gennemføres med gennemsnitskurs

Alle handler køres via Sparekassen Kronjylland, som er vores nuværende samarbejdspartner på dette
område. Samarbejdet revurderes løbende, så vi har det bedst mulige investerings setup til vores
detailkunder. Nuværende fordeling af værdipapirhandler fremgår nedenfor:
Kundekategori

Detailkunder

Instrumentkategori
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