
 
Best Execution rapport for 2019  
I henhold til MiFID II direktivet skal banken én gang om året udarbejde og offentliggøre en rapport 
indeholdende en oversigt over de op til fem vigtigste handelssteder, hvor vi har udført kundeordrer i det 
forudgående år samt en vurdering af kvaliteten af ordreudførelsen. For kalenderåret 2019 skal rapporten 
være udarbejdet inden udgangen af juni 2020 (’best effort’ tilgang). 
Banken har ved vurderingen af kvaliteten af udførelsen af ordrene lagt særlig vægt på aktuel pris og 
aktuelle omkostninger.  
Banken har ikke indgået særlige aftaler om betalinger eller rabatter med de handelssteder, der anvendes til 
ordreudførelse.  
Der er endvidere ikke konstateret interessekonflikter mellem banken og handelsstederne. 

 

 
 Kundekategori  Detailkunder  

Instrumentkategori  Danske aktier og ETF  

Her angives med Ja eller 
Nej, om der i gennemsnit 
var < 1 handel pr. børsdag i 
det forgangne år. Ved Ja 
skal felterne nedenfor ikke 
udfyldes.  

Nej  

De op til fem vigtigste 
handelssteder, målt i 
omsætningsvolumen 
(aftagende rækkefølge)  

Andel af 
omsætningsvolumen i 
procent af samlet volumen i 
den pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 
procent af samlet antal i 
den pågældende kategori  

Arbejdernes Landsbank 
(ALSI)  

41,274 41,27 

Sydbank (SBSI) 27,516 27,52 

 

 
 Kundekategori  Detailkunder  

Instrumentkategori  Udenlandske aktier og ETF  

Her angives med Ja eller Nej, om der i 
gennemsnit var < 1 handel pr. børsdag idet 
forgangne år. Ved Ja skal felterne nedenfor 
ikke udfyldes.  

Ja  

De op til fem vigtigste 
handelssteder, målt i 
omsætningsvolumen 
(aftagende rækkefølge)  

Andel af 
omsætningsvolumen i 
procent af samlet volumen i 
den pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 
procent af samlet antal i 
den pågældende kategori  

Sydbank (SBSI)  100 100 

Arbejdernes Landsbank - - 
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Kundekategori  Detailkunder  

  

Instrumentkategori  Danske stats-, realkredit- og 
virksomhedsobligationer  

Her angives med Ja eller Nej, om der i 
gennemsnit var < 1 handel pr. børsdag i det 
forgangne år. Ved Ja skal felterne nedenfor 
ikke udfyldes.  

Nej  

De op til fem vigtigste 
handelssteder, målt i 
omsætningsvolumen 
(aftagende rækkefølge)  

Andel af 
omsætningsvolumen i 
procent af samlet volumen i 
den pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 
procent af samlet antal i 
den pågældende kategori  

Arbejdernes Landsbank 
(ALSI)  

- - 

Sydbank (SBSI)  -  -  

 

Kundekategori  Detailkunder  

Instrumentkategori  Udenlandske stats-, realkredit- og 
virksomhedsobligationer  

Her angives med Ja eller Nej, om der i 
gennemsnit var < 1 handel pr. børsdag i det 
forgangne år. Ved Ja skal felterne nedenfor 
ikke udfyldes.  

Ja  

De op til fem vigtigste 
handelssteder, målt i 
omsætningsvolumen 
(aftagende rækkefølge)  

Andel af 
omsætningsvolumen i 
procent af samlet volumen i 
den pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 
procent af samlet antal i 
den pågældende kategori  

Se ovenfor  Se ovenfor  Se ovenfor  
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Kundekategori  Detailkunder  

Instrumentkategori  Investerings- og kapitalforeninger  

Her angives med Ja eller Nej, om der i 
gennemsnit var < 1 handel pr. børsdag i det 
forgangne år. Ved Ja skal felterne nedenfor 
ikke udfyldes.  

Nej  

De op til fem vigtigste handelssteder, målt i 
omsætningsvolumen (aftagende 
rækkefølge)  

Andel af 
omsætningsvolu
men i procent af 
samlet volumen i 
den pågældende 
kategori  

Andel af udførte ordrer i 
procent af samlet antal i 
den pågældende kategori  

Arbejdernes Landsbank (ALSI)  62,09pct. 62,09pct. 



BI Asset Management Fondsmæglerselskab 
(549300RT3HUPVHDUZ811)  

29,76pct.  29,76pct. 

Spar Nord Bank (SNSI)  -  -  

Sydbank (SBSI)  4,58pct. 4,58pct. 

Jyske Bank (JBSI)  3,57pct  3,57pct. 
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Kundekategori  Detailkunder  

Instrumentkategori  Strukturerede obligationer  

Her angives med Ja eller Nej, om der i 
gennemsnit var < 1 handel pr. børsdag i det 
forgangne år. Ved Ja skal felterne nedenfor  
ikke udfyldes.  

Ja  

De op til fem vigtigste 
handelssteder, målt i 
omsætningsvolumen 
(aftagende rækkefølge)  

Andel af 
omsætningsvolumen i 
procent af samlet volumen i 
den pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 
procent af samlet antal i den 
pågældende kategori  

Se ovenfor  Se ovenfor  Se ovenfor  

 

Kundekategori  Detailkunder  

Instrumentkategori  Certifikater  

Her angives med Ja eller Nej, om der i 
gennemsnit var < 1 handel pr. børsdag i det 
forgangne år. Ved Ja skal felterne nedenfor 
ikke udfyldes.  

Ja  

De op til fem vigtigste 
handelssteder, målt i 
omsætningsvolumen 
(aftagende rækkefølge)  

Andel af 
omsætningsvolumen i 
procent af samlet volumen i 
den pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 
procent af samlet antal i den 
pågældende kategori  

Se ovenfor  Se ovenfor  Se ovenfor  

 

 

Kundekategori  Detailkunder  

Instrumentkategori  ETF  

Her angives med Ja eller Nej, om der i 
gennemsnit var < 1 handel pr.  

Ja  

børsdag i det forgangne år. Ved Ja skal felterne nedenfor ikke udfyldes.  

De op til fem vigtigste 
handelssteder, målt i 
omsætningsvolumen 
(aftagende rækkefølge)  

Andel af 
omsætningsvolumen i 
procent af samlet volumen i 
den pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 
procent af samlet antal i den 
pågældende kategori  

Se ovenfor  Se ovenfor  Se ovenfor  

 


