
 

 

 

 

Ordreudførelsespolitik 

 

Side 1 af 1 

1. Indledning  
 
   Når Lollands Bank udfører en fondsordre sker det, hvis ikke 
andet er aftalt med kunden, altid i overensstemmelse med 
bankens opstillede ordreudførelsespolitik. 
 
   Når banken udfører eller videresender fondsordrer, vil vi al-
tid søge det efter omstændighederne bedst mulige resultat for 
kunden, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtig-
hed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, 
art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren 
(best execution). 
 

2. Specifikke instrukser fra kunden 
 
   Hvis der foreligger en specifik instruks fra kunden, vil ban-
ken udføre ordren efter instruksen. Udførelse af ordrer efter 
en specifik instruks kan medføre, at banken forhindres i at op-
fylde sin best execution-forpligtelse. 
 

3. Faktorer der tillægges betydning ved fast-
læggelsen af best execution 
 
   For at opnå best execution tager banken hensyn til alle de 
faktorer, der sætter os i stand til at levere det bedst mulige re-
sultat for så vidt angår det samlede vederlag, der består af 
prisen for det finansielle instrument og alle udgifter, som er di-
rekte knyttet til udførelsen af ordren. Faktorer som hurtighed, 
sandsynligheden for at kunne udføre ordren og afviklingen 
heraf, ordrens størrelse og art, markedsvirkning og andre im-
plicitte transaktionsomkostninger gives kun fortrinsstilling 
overfor den umiddelbare pris og de umiddelbare omkostnin-
ger, når de medvirker til at opnå det bedst mulige resultat for 
så vidt angår det samlede vederlag. 
 

4. Handelssteder/samarbejdspartnere  
 
   Ved gennemførelse af ordrer i henhold til bankens politik, 
benytter banken en række handelsste-
der/samarbejdspartnere, der sætter os i stand til til stadighed 
at opnå det bedst mulige resultat ved udførelsen af kundeor-
drer. En liste over de væsentligste handelsste-
der/samarbejdspartnere, banken benytter, kan ses under 
punkt 6 samt på www.lollandsbank.dk.  
 

5. Revurdering af ordreudførelsespolitikken 
 
   En gang årligt vurderer banken, om ordreudførelsespolitik-
ken fungerer efter hensigten og afhjælper eventuelle mangler. 
Banken vurderer regelmæssigt, om de samarbejdspartne-
re/handelssteder, der er en del af denne ordreudførelsespoli-
tik, til stadighed er i stand til at give det bedst mulige resultat 
for kunden. 
 
 
  
 
 

6. Oversigt over Lollands Banks handels-
steder/samarbejdspartnere ved eksekvering 
af fondsordrer 
 
6.1 Aktier  
   Ved eksekvering af ordrer i aktier samarbejder vi med Ar-
bejdernes Landsbank, Sydbank og E*Trade, som alle er med-
lem af OMX. 
 
6.2 Udenlandske aktier  
   Ved eksekvering af ordrer i udenlandske aktier samarbejder 
vi med Sydbank, Arbejdernes Landsbank og E*Trade, som al-
le er medlem af OMX. 
 
6.3 Obligationer  
   Ved eksekvering af ordrer i obligationer samarbejder vi med 
Arbejdernes Landsbank, Sydbank og E*Trade, som alle er 
medlem af OMX. 
 
6.4 Investeringsforeningsbeviser 
   Ved udførelse af ordrer i investeringsforeningsbeviser sam-
arbejder vi med Spar Nord Bank, Arbejdernes Landsbank og 
E*Trade, som alle er medlem af OMX. Desuden samarbejder 
vi med Sparinvest Fondsmæglerselskab. 
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