RAPPORT - UTFÖRANDEPLATSER

Rapport och analys avseende vidarebefordran av kundorder 2020
Publiceras i enlighet med artikel 3.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/576 av den 8
juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende
tekniska tillsynsstandarder när det gäller värdepappersföretags årliga offentliggörande av information
om handelsplatser och utförandets kvalitet.
Informationen i detta dokument gäller för samtliga klasser av finansiella instrument, om inte annat
anges.
Här sammanfattas analysen och slutsatserna av övervakningen av den kvaliteten på utförandet hos
de aktörer som Strandberg Kapitalförvaltning (Bolaget) har vidarebefordrat kundorder till för
utförande under 2020.
Bolaget är inte medlem på någon handelsplats utan utför istället indirekt order hos olika
handelsplatser via andra värdepappersföretag. Det innebär att Bolaget vidarebefordrat kundorder till
andra värdepappersföretag för alla klasser av finansiella instrument.
Bolaget har lagt störst vikt vid orderns storlek och typ, priset för det finansiella instrumentet och
kostnaderna i samband med transaktionen. Bolaget tillmäter normalt priset störst betydelse. Bolaget
har inga särskilda nära förbindelser med de värdepappersföretag till vilka order vidarebefordras och
sedermera utförs och erhåller inte heller några specifika rabatter.
Orderutförandet skiljer sig inte mellan olika kundkategorier. Andra kriterier än pris och kostnad har
inte getts företräde. Bolagets rutin för att analysera den kvalitet på vidarebefordran och utförande av
order som har uppnåtts består i att Bolaget löpande följer upp att kundorder som vidarebefordrats
resulterar i att kunden får det finansiella instrumentet inom normal tid. Detta utgör också Bolagets
metod för att övervaka och kontrollera att Bolaget uppnår bästa möjliga resultat för kunderna. På
efterföljande sida framgår den årliga publiceringen vad gäller topp fem handelsplatser per klass av
finansiella instrument.
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Strukturerade finansiella instrument
Anmälan om i genomsnitt mindre än en handels-transaktion per handelsdag under föregående år

(fallande ordning)

Andel handlad volym
som procentandel av
den totala handelsvolymen i den klassen

Andel utförda order som
procentandel av det
totala antalet utförda
order i den klassen

Danske Bank

100%

100%

De fem främsta handelsplatserna rankade efter
handelsvolym

Procentandel
passiva order

Ja

Procentandel
aggressiva
order

Aktier
Anmälan om i genomsnitt mindre än en handels-transaktion per handelsdag under föregående år

(fallande ordning)

Andel handlad volym
som procentandel av
den totala handelsvolymen i den klassen

Andel utförda order som
procentandel av det
totala antalet utförda
order i den klassen

Danske Bank

100%

100%

De fem främsta handelsplatserna rankade efter
handelsvolym

Procentandel
passiva order

Ja

Procentandel
aggressiva
order

Övriga finansiella instrument
Anmälan om i genomsnitt mindre än en handels-transaktion per handelsdag under föregående år

(fallande ordning)

Andel handlad volym
som procentandel av
den totala handelsvolymen i den klassen

Andel utförda order som
procentandel av det
totala antalet utförda
order i den klassen

FCG Fonder

69,2%

56,2%

Strukturinvest

28,0%

43,5%

Fondmarknaden

2,2%

0,26%

Danske Bank

0,6%

0,04%

De fem främsta handelsplatserna rankade efter
handelsvolym

Procentandel
passiva order

Auctions eller riktade ordrar har ej varit aktuellt.
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Nej

Procentandel
aggressiva
order

