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Best execution rapport 2017 
 
Det følger af MiFID II, at pengeinstitutterne én gang årligt skal offentliggøre en rapport, der indeholder en oversigt 
over de fem vigtigste handelssteder, hvor pengeinstituttet har udført kundeordrer i det forudgående år, samt data om 
kvaliteten af ordreudførelsen (best execution rapport).  
 
Da MiFID II først trådte i kraft den 3. januar 2018, skal rapportering om best execution for kalenderåret 2017 ske efter 
’best effort’ tilgang med offentliggørelse senest den 30. april 2017. Næste rapportering om best execution sker ved 
udgangen af 1. kvartal 2019. Best execution rapporter er tilgængelige på Bankens hjemmeside i to år. 
 
I best execution rapporten for 2017 indgår kundeordrer, der er formidlet gennem andet pengeinstitut, hvor oplysning 
om børs ikke er tilgængelig, med handelssted ’Off exchange’ og MIC kode ’XOFF’ sammen med værdipapirer, der er 
handlet uden for en børs. 
 
Totalbanken har ved vurderingen af kvaliteten af udførelsen af ordrerne lagt særlig vægt på aktuel pris og aktuelle 
omkostninger. Banken har ikke indgået særlige aftaler om betalinger eller rabatter med det handelssted, der anvendes 
til ordreudførelse. Der er endvidere ikke konstateret interessekonflikter mellem Banken og handelsstedet. 
 
 

Kundekategori Detailkunde 

Instrumentkategori Aktier 

Her angives det, hvis i gennemsnit 
under 1 handel pr. børsdag i 2017 Nej 

De 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 

Off exchange 
MIC kode: XOFF 

n/a 55 

Nasdaq OMX Copenhagen 
MIC kode: XCSE 

n/a 43 

n/a 
MIC kode: n/a 

n/a 2 

Arbejdernes Landsbank, København 
MIC kode: ALSI 

n/a 0 

CBOE Europe, London 
MIC kode: CHIX 

n/a 0 

 
 

Kundekategori Professionel 

Instrumentkategori Aktier 

Her angives det, hvis i gennemsnit 
under 1 handel pr. børsdag i 2017 Ja 

De 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 

Oplysninger offentliggøres ikke, da der gennemsnitligt er gennemført under 1 handel pr. børsdag i 2017. 

 
 

Kundekategori Detailkunde 

Instrumentkategori Obligationer 

Her angives det, hvis i gennemsnit 
under 1 handel pr. børsdag i 2017 Nej 

 

De 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 

Off exchange 
MIC kode: XOFF 

n/a 96 

Nasdaq OMX Copenhagen 
MIC kode: XCSE 

n/a 4 
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Kundekategori Professionel 

Instrumentkategori Obligationer 

Her angives det, hvis i gennemsnit 
under 1 handel pr. børsdag i 2017 Ja 

De 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 

Oplysninger offentliggøres ikke, da der gennemsnitligt er gennemført under 1 handel pr. børsdag i 2017. 

 
 

Kundekategori Detailkunde 

Instrumentkategori Investeringsforeninger 

Her angives det, hvis i gennemsnit 
under 1 handel pr. børsdag i 2017 Nej 

 

De 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 

Off exchange 
MIC kode: XOFF 

n/a 96 

Nasdaq OMX Copenhagen 
MIC kode: XCSE 

n/a 4 

 
 

Kundekategori Professionel 

Instrumentkategori Investeringsforeninger 

Her angives det, hvis i gennemsnit 
under 1 handel pr. børsdag i 2017 Ja 

De 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 

Oplysninger offentliggøres ikke, da der gennemsnitligt er gennemført under 1 handel pr. børsdag i 2017. 

 
 

Kundekategori Detailkunde 

Instrumentkategori Tegningsretter 

Her angives det, hvis i gennemsnit 
under 1 handel pr. børsdag i 2017 Ja 

 

De 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 

Oplysninger offentliggøres ikke, da der gennemsnitligt er gennemført under 1 handel pr. børsdag i 2017. 

 
 

Kundekategori Professionel 

Instrumentkategori Tegningsretter 

Her angives det, hvis i gennemsnit 
under 1 handel pr. børsdag i 2017 Ja 

De 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 

Oplysninger offentliggøres ikke, da der gennemsnitligt er gennemført under 1 handel pr. børsdag i 2017. 
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Kundekategori Detailkunde 

Instrumentkategori Hybrid struktureret produkt 

Her angives det, hvis i gennemsnit 
under 1 handel pr. børsdag i 2017 Ja 

 

De 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 

Oplysninger offentliggøres ikke, da der gennemsnitligt er gennemført under 1 handel pr. børsdag i 2017. 

 
 

Kundekategori Professionel  

Instrumentkategori Hybrid struktureret produkt 

Her angives det, hvis i gennemsnit 
under 1 handel pr. børsdag i 2017 Ja 

 

De 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 

Oplysninger offentliggøres ikke, da der gennemsnitligt er gennemført under 1 handel pr. børsdag i 2017. 

 
 


