Best Execution rapport for 2020 (RTS 28)
Investering & Trygheds (I&T) ordreudførelsespolitik fastsætter retningslinjerne for, hvordan ordrer udføres
med bedst mulige resultat for kunderne.
Nedenstående tabeller viser I&Ts vigtigste handelssteder, hvor der er effektueret kundehandler i 2020.
Kvaliteten af udførelsen af ordrerne vurderes på baggrund af retningslinjerne i ordreudførelsespolitikken og
lægger særlig vægt på pris, omkostninger, hastigheden af ordreudførelsen, gennemførelses- og
afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren.
I&T har ikke indgået særlige aftaler om betalinger eller rabatter med de valgte handelssteder, der anvendes
til ordreudførelse. I&T har ikke konstateret interessekonflikter ved valg af handelssteder. Nedenfor er angivet
tabeller med de fem vigtigste handelssteder, fordelt på aktier og obligationer.
Der er ikke lavet tabeller med de vigtigste handelssteder for professionelle kunder, da der i gennemsnit er < 1
handel i alle instrumentkategorier pr. børsdag i 2020.

Instrumentkategori
Her angives det, hvis i
gennemsnit < 1 handel pr.
børsdag i det foregående år
De fem vigtigste handelssteder,
målt i omsætningsvolumen
(aftagende rækkefølge)
Jyske Bank A/S,
LEI: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30
Nordea Bank AB (publ),
LEI: 6SCPQ280AIY8EP3XFW53
Danske Bank A/S,
LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96
Spar Nord A/S,
LEI: 549300DHT635Q5P8J715
Sydbank A/S,
LEI: GP5DT10VX1QRQUKVBK64

Aktier
Nej
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

42,1%

35,3%

21,9%

16,2%

18,4%

22,0%

7,0%

7,9%

4,2%

7,6%

Instrumentkategori
Her angives det, hvis i
gennemsnit < 1 handel pr.
børsdag i det foregående år
De fem vigtigste handelssteder,
målt i omsætningsvolumen
(aftagende rækkefølge)
Nykredit Bank A/S,
LEI: 52965FONQ5NZKP0WZL45
Jyske Bank A/S,
LEI: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30
Danske Bank A/S,
LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96
Spar Nord A/S,
LEI: 549300DHT635Q5P8J715
Nordea Bank AB (publ),
LEI: 6SCPQ280AIY8EP3XFW53

Obligationer
Nej
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

35,7%

29,6%

27,5%

35,3%

24,8%

22,2%

8,9%

4,2%

1,5%

4,4%

