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Sammanfattning av Nordnet’s analys och slutsatser avseende
kvaliteten på utförande 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 kvalité.
För att säkerställa att vi ständigt kan leverera bästa möjliga resultat till våra kunder övervakar vi
kontinuerligt kvaliteten på utförandet från handelsplatser och värdepappersföretag och om dessa
fortsätter att uppfylla våra krav.
Nordnet har en policy och process för att säkerställa att vi uppfyller våra skyldigheter gentemot
våra kunder med hänsyn till vissa faktorer, kriterier och handelsplatser. Dessa beskrivs i Riktlinjer
för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Detta dokument,
tillsammans med data som publiceras på vår webbsida, beskriver de handelsplatser och
värdepappersföretag som oftast används av Nordnet samt kvaliteten på utförandet.
Nordnet har under 2020 inte utfört eller vidarebefordrat några kundorders avseende klasserna
(c) Räntederivat, (d) Kreditderivat, (e) Valutaderivat, (f) Strukturerade finansiella instrument, (i)
Råvaruderivat och utsläppsrättsderivat, (j) CFD-kontrakt (finansiella kontrakt avseende
prisdifferenser) eller (l) Utsläppsrätter. Varken den rapport som publicerats i enlighet med den
delegerade förordningen 2017/575 artikel 65.6 eller denna sammanfattning av analysen omfattar
därför kundorder i sådana instrument.
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Aktier – Aktier och depåbevis
Denna klass av instrument täcker:
▪
▪
▪

Tick-storlek – Likviditetsband 5 och 6 (från 2 000 handelstransaktioner per dag)
Tick-storlek – Likviditetsband 3 och 4 (från 80 till 1 999 handelstransaktioner per dag)
Tick-storlek – Likviditetsband 1 och 2 (från 0 till 79 handelstransaktioner per dag)

En redogörelse för den relativa vikt företaget tillmäter utförandefaktorerna pris, kostnad,
hastighet, sannolikhet för utförande eller andra överväganden, inklusive kvalitativa faktorer,
vid bedömning av kvaliteten på utförandet;
Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer för bästa utförande beaktas när man analyserar
prestanda och utförandekvalitet. Vi hänvisar till Nordnet’s Riktlinjer för utförande av order samt
sammanläggning och fördelning av order för en beskrivning av exekveringsfaktorer och den
relativa betydelsen.
I vår analys av exekveringskvalitet har priset på instrumentet och kostnader i samband med
utförandet störst betydelse. I vissa fall, t.ex. vid stora order, order med särskilda villkor m.m., kan
Nordnet komma att ta större hänsyn till andra faktorer, t.ex. om ordern på grund av sin storlek
eller typ, enligt Nordnets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan eller påverkan på
sannolikheten för att den blir utförd eller kan avvecklas eller om det av andra skäl är relevant att
tillmäta andra faktorer än priset större betydelse.
En beskrivning av nära förbindelser, intressekonflikter och gemensamma ägarskap med
avseende på handelsplatser som använts för att utföra order;
Nordnet har inga nära förbindelser, intressekonflikter eller gemensamma ägarskap med
avseende på de utförandeplatser som använts, eller de värdepappersföretag som Nordnet
vidarebefordrat eller placerat kundorder hos.
En beskrivning av specifika arrangemang med handelsplatser avseende betalningar som görs
eller mottas och avdrag, rabatter eller icke-monetära förmåner som erhålls;
Nordnet har inga specifika arrangemang med externa handelsplatser eller värdepappersföretag
som används för att utföra kundorder om betalningar eller mottagna betalningar, avdrag, rabatter
eller icke-monetära förmåner. Nordnet omfattas av varje offentlig avgiftslista på respektive
handelsplats, inklusive avdrag och rabatter.
En redogörelse för de faktorer som lett till en förändring av listan med handelsplatser enligt
företagets riktlinjer för utförandet, om en sådan förändring skett;
Oslo Børs köptes av Euronext och bytte namn under 2020, annars inga ändringar.
En redogörelse för hur orderutförandet skiljer sig efter olika kundkategorier, när företaget
behandlar kategorier av kunder olika och detta kan påverka arrangemangen för
orderutförande;
Nordnet har behandlat icke-professionella och professionella kunder på samma sätt vid
utförande respektive vidarebefordran och placering av kundorder under 2020.
En redogörelse för huruvida andra kriterier getts företräde framför omedelbart pris och
omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder och hur dessa
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andra kriterier varit avgörande när det gällt att leverera bästa möjliga resultat sett till den totala
ersättningen till kunden;
Förutom när specifika instruktioner mottogs från kund, fick inga andra kriterier företräde framför
omedelbart pris och omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder.
En redogörelse för hur värdepappersföretaget använt data eller verktyg relaterade till
kvaliteten på utförandet, inklusive data som offentliggjorts enligt delegerade förordning (EU)
2017/575.
Nordnet övervakar regelbundet kvaliteten på utförandet. Denna övervakning baseras på
oberoende marknadsdata för att jämföra exekveringskvalitén.
I tillämpliga fall, en redogörelse för hur värdepappersföretaget har använt uppgifter från en
tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation enligt artikel 65 i direktiv 2014/65/EU.
Nordnet har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP).

Sida | 4

Fem främsta handelsplatser: Aktier och depåbevis
Tabell 1: icke-professionella kunder

Klass av instrument
Anmälan om i genomsnitt <1 handelstransaktion per handelsdag under
föregående år
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande
ordning)

XOSL – OSLO BORS

Tick-storlek – Likviditetsband 5 och 6 (från 2 000 handelstransaktioner per dag)
N
Andel handlad
volym som
procentandel av
den totala
handelsvolymen i
den klassen
75,8%

Andel utförda
order som
procentandel av
det totala antalet
utförda order i
den klassen
28,1%

XSTO – NASDAQ STOCKHOLM AB

Procentandel
passiva order

54,5%

Procentandel
aggressiva order

Procentandel
riktade order

41,6%

0,0%

15,0%

38,3%

48,7%

43,6%

16,2%

XHEL – NASDAQ HELSINKI LTD

3,8%

17,2%

50,5%

40,3%

0,6%

XCSE – NASDAQ COPENHAGEN A/S

3,6%

12,3%

51,7%

40,4%

1,5%

MERK – EURONEXT GROWTH - OSLO

1,5%

1,4%

48,9%

47,9%

0,0%

Klass av instrument
Anmälan om i genomsnitt <1 handelstransaktion per handelsdag under
föregående år
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande
ordning)

Tick-storlek – Likviditetsband 3 och 4 (från 80 till 1 999 handelstransaktioner per dag)
N
Andel handlad
volym som
procentandel av
den totala
handelsvolymen i
den klassen
28,7%

Andel utförda
order som
procentandel av
det totala antalet
utförda order i
den klassen
24,0%

XSAT – SPOTLIGHT STOCK MARKET

21,1%

XOSL – OSLO BORS

SSME – FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET

Procentandel
passiva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel
riktade order

49,5%

47,1%

0,0%

5,5%

54,5%

40,3%

0,0%

17,6%

21,9%

50,1%

45,5%

0,0%

NSME – NORDIC SME

9,7%

3,2%

50,7%

44,5%

0,0%

XSTO – NASDAQ STOCKHOLM AB

8,3%

21,2%

50,3%

44,3%

19,5%
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Klass av instrument
Anmälan om i genomsnitt <1 handelstransaktion per handelsdag under
föregående år
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande
ordning)

Tick-storlek – Likviditetsband 1 och 2 (från 0 till 79 handelstransaktioner per dag)
N
Andel handlad
volym som
procentandel av
den totala
handelsvolymen i
den klassen
29,1%

Andel utförda
order som
procentandel av
det totala antalet
utförda order i
den klassen
4,7%

XSAT – SPOTLIGHT STOCK MARKET

25,8%

MERK – EURONEXT GROWTH - OSLO
SSME – FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET

NSME – NORDIC SME

XOSL – OSLO BORS
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Procentandel
passiva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel
riktade order

51,7%

41,8%

0,0%

18,8%

55,0%

38,2%

0,0%

16,8%

2,8%

45,5%

48,3%

0,0%

12,1%

18,5%

46,8%

48,7%

0,0%

3,7%

11,3%

43,7%

48,2%

0,0%

Fem främsta värdepappersföretag: Aktier och depåbevis
Tabell 2: icke-professionella kunder

Klass av instrument
Anmälan om i genomsnitt <1 handelstransaktion per handelsdag under
föregående år
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande
ordning)

PERSHING LLC - ZI8Q1A8EI8LQFJNM0D94

Klass av instrument
Anmälan om i genomsnitt <1 handelstransaktion per handelsdag under
föregående år
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande
ordning)

PERSHING LLC - ZI8Q1A8EI8LQFJNM0D94
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Tick-storlek – Likviditetsband 5 och 6 (från 2 000 handelstransaktioner per dag)
N
Andel handlad
volym som
procentandel av
den totala
handelsvolymen i
den klassen
100,0%

Andel utförda
order som
procentandel av
det totala antalet
utförda order i
den klassen
100,0%

Procentandel
passiva order

Procentandel
aggressiva order

N/A

Procentandel
riktade order

N/A

0,0%

Tick-storlek – Likviditetsband 3 och 4 (från 80 till 1 999 handelstransaktioner per dag)
N
Andel handlad
volym som
procentandel av
den totala
handelsvolymen i
den klassen
100,0%

Andel utförda
order som
procentandel av
det totala antalet
utförda order i
den klassen
100,0%

Procentandel
passiva order

Procentandel
aggressiva order

N/A

N/A

Procentandel
riktade order

0,0%

Klass av instrument
Anmälan om i genomsnitt <1 handelstransaktion per handelsdag under
föregående år
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande
ordning)

PERSHING LLC - ZI8Q1A8EI8LQFJNM0D94
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Tick-storlek – Likviditetsband 1 och 2 (från 0 till 79 handelstransaktioner per dag)
N
Andel handlad
volym som
procentandel av
den totala
handelsvolymen i
den klassen
100,0%

Andel utförda
order som
procentandel av
det totala antalet
utförda order i
den klassen
100,0%

Procentandel
passiva order

Procentandel
aggressiva order

N/A

N/A

Procentandel
riktade order

0,0%

Skuldinstrument
Denna klass av instrument täcker:
▪
▪

Obligationer
Penningmarknadsinstrument

En redogörelse för den relativa vikt företaget tillmäter utförandefaktorerna pris, kostnad,
hastighet, sannolikhet för utförande eller andra överväganden, inklusive kvalitativa faktorer,
vid bedömning av kvaliteten på utförandet;
Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer för bästa utförande beaktas när man analyserar
prestanda och utförandekvalitet. Vi hänvisar till Nordnet’s Riktlinjer för utförande av order samt
sammanläggning och fördelning av order för en beskrivning av exekveringsfaktorer och den
relativa betydelsen.
I vår analys av exekveringskvalitet har priset på instrumentet och kostnader i samband med
utförandet störst betydelse. I vissa fall, t.ex. vid stora order, order med särskilda villkor m.m., kan
Nordnet komma att ta större hänsyn till andra faktorer, t.ex. om ordern på grund av sin storlek
eller typ, enligt Nordnets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan eller påverkan på
sannolikheten för att den blir utförd eller kan avvecklas eller om det av andra skäl är relevant att
tillmäta andra faktorer än priset större betydelse.
En beskrivning av nära förbindelser, intressekonflikter och gemensamma ägarskap med
avseende på handelsplatser som använts för att utföra order;
Nordnet har inga nära förbindelser, intressekonflikter eller gemensamma ägarskap med
avseende på de utförandeplatser som använts, eller de värdepappersföretag som Nordnet
vidarebefordrat eller placerat kundorder hos.
En beskrivning av specifika arrangemang med handelsplatser avseende betalningar som görs
eller mottas och avdrag, rabatter eller icke-monetära förmåner som erhålls;
Nordnet har inga specifika arrangemang med externa handelsplatser eller värdepappersföretag
som används för att utföra kundorder om betalningar eller mottagna betalningar, avdrag, rabatter
eller icke-monetära förmåner. Nordnet omfattas av varje offentlig avgiftslista på respektive
handelsplats, inklusive avdrag och rabatter.
En redogörelse för de faktorer som lett till en förändring av listan med handelsplatser enligt
företagets riktlinjer för utförandet, om en sådan förändring skett;
Inga förändringar har skett under 2020.
En redogörelse för hur orderutförandet skiljer sig efter olika kundkategorier, när företaget
behandlar kategorier av kunder olika och detta kan påverka arrangemangen för
orderutförande;
Nordnet har behandlat icke-professionella och professionella kunder på samma sätt vid
utförande respektive vidarebefordran och placering av kundorder under 2020.
En redogörelse för huruvida andra kriterier getts företräde framför omedelbart pris och
omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder och hur dessa
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andra kriterier varit avgörande när det gällt att leverera bästa möjliga resultat sett till den totala
ersättningen till kunden;
Förutom när specifika instruktioner mottogs från kund, fick inga andra kriterier företräde framför
omedelbart pris och omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder.
En redogörelse för hur värdepappersföretaget använt data eller verktyg relaterade till
kvaliteten på utförandet, inklusive data som offentliggjorts enligt delegerade förordning (EU)
2017/575;
Nordnet övervakar regelbundet kvaliteten på utförandet. Denna övervakning baseras på
oberoende marknadsdata för att jämföra exekveringskvalitén.
I tillämpliga fall, en redogörelse för hur värdepappersföretaget har använt uppgifter från en
tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation enligt artikel 65 i direktiv 2014/65/EU;
Nordnet har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP).
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Fem främsta handelsplatser: Skuldinstrument
Tabell 3: icke-professionella kunder

Klass av instrument
Anmälan om i genomsnitt <1 handelstransaktion per handelsdag under
föregående år
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande
ordning)

Skuldinstrument
N
Andel handlad
volym som
procentandel av
den totala
handelsvolymen i
den klassen
97,5%

Andel utförda
order som
procentandel av
det totala antalet
utförda order i
den klassen
88,4%

FNSE – FIRST NORTH SWEDEN

2,5%

NSME – NORDIC SME

0,0%

XSTO – NASDAQ STOCKHOLM AB
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Procentandel
passiva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel
riktade order

0,0%

0,0%

0,0%

11,5%

10,7%

28,5%

0,0%

0,1%

0,0%

75,0%

0,0%

Aktiederivat
Denna klass av instrument täcker:
▪
▪

Optioner och futures upptagna till handel på en handelsplats
Swappar och andra aktiederivat

En redogörelse för den relativa vikt företaget tillmäter utförandefaktorerna pris, kostnad,
hastighet, sannolikhet för utförande eller andra överväganden, inklusive kvalitativa faktorer,
vid bedömning av kvaliteten på utförandet;
Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer för bästa utförande beaktas när man analyserar
prestanda och utförandekvalitet. Vi hänvisar till Nordnet’s Riktlinjer för utförande av order samt
sammanläggning och fördelning av order för en beskrivning av exekveringsfaktorer och den
relativa betydelsen.
I vår analys av exekveringskvalitet har priset på instrumentet och kostnader i samband med
utförandet störst betydelse. I vissa fall, t.ex. vid stora order, order med särskilda villkor m.m., kan
Nordnet komma att ta större hänsyn till andra faktorer, t.ex. om ordern på grund av sin storlek
eller typ, enligt Nordnets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan eller påverkan på
sannolikheten för att den blir utförd eller kan avvecklas eller om det av andra skäl är relevant att
tillmäta andra faktorer än priset större betydelse.
En beskrivning av nära förbindelser, intressekonflikter och gemensamma ägarskap med
avseende på handelsplatser som använts för att utföra order;
Nordnet har inga nära förbindelser, intressekonflikter eller gemensamma ägarskap med
avseende på de utförandeplatser som använts, eller de värdepappersföretag som Nordnet
vidarebefordrat eller placerat kundorder hos.
En beskrivning av specifika arrangemang med handelsplatser avseende betalningar som görs
eller mottas och avdrag, rabatter eller icke-monetära förmåner som erhålls;
Nordnet har inga specifika arrangemang med externa handelsplatser eller värdepappersföretag
som används för att utföra kundorder om betalningar eller mottagna betalningar, avdrag, rabatter
eller icke-monetära förmåner. Nordnet omfattas av varje offentlig avgiftslista på respektive
handelsplats, inklusive avdrag och rabatter.
En redogörelse för de faktorer som lett till en förändring av listan med handelsplatser enligt
företagets riktlinjer för utförandet, om en sådan förändring skett;
Inga förändringar har skett under 2020.
En redogörelse för hur orderutförandet skiljer sig efter olika kundkategorier, när företaget
behandlar kategorier av kunder olika och detta kan påverka arrangemangen för
orderutförande;
Nordnet har behandlat icke-professionella och professionella kunder på samma sätt vid
utförande respektive vidarebefordran och placering av kundorder under 2020.
En redogörelse för huruvida andra kriterier getts företräde framför omedelbart pris och
omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder och hur dessa
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andra kriterier varit avgörande när det gällt att leverera bästa möjliga resultat sett till den totala
ersättningen till kunden;
Förutom när specifika instruktioner mottogs från kund, fick inga andra kriterier företräde framför
omedelbart pris och omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder.
En redogörelse för hur värdepappersföretaget använt data eller verktyg relaterade till
kvaliteten på utförandet, inklusive data som offentliggjorts enligt delegerade förordning (EU)
2017/575;
Nordnet övervakar regelbundet kvaliteten på utförandet. Denna övervakning baseras på
oberoende marknadsdata för att jämföra exekveringskvalitén.
I tillämpliga fall, en redogörelse för hur värdepappersföretaget har använt uppgifter från en
tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation enligt artikel 65 i direktiv 2014/65/EU.
Nordnet har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP).
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Fem främsta handelsplatser: Aktiederivat
Tabell 4: icke-professionella kunder

Klass av instrument
Anmälan om i genomsnitt <1 handelstransaktion per handelsdag under
föregående år
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande
ordning)

Aktiederivat
N
Andel handlad
volym som
procentandel av
den totala
handelsvolymen i
den klassen
96,8%

Andel utförda
order som
procentandel av
det totala antalet
utförda order i
den klassen
99,3%

NOED – NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWEGIAN EQ DERIVATIVES

2,8%

DKED – NASDAQ STOCKHOLM AB - DANISH EQ DERIVATIVES

0,4%

SEED – NASDAQ STOCKHOLM AB - SWEDISH EQ DERIVATIVES
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Procentandel
passiva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel
riktade order

0,0%

0,0%

0,0%

0,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Värdepapperiserade derivat
Denna klass av instrument täcker:
▪
▪

Warranter och företagscertifikat
Övriga värdepapperiserade derivat

En redogörelse för den relativa vikt företaget tillmäter utförandefaktorerna pris, kostnad,
hastighet, sannolikhet för utförande eller andra överväganden, inklusive kvalitativa faktorer,
vid bedömning av kvaliteten på utförandet;
Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer för bästa utförande beaktas när man analyserar
prestanda och utförandekvalitet. Vi hänvisar till Nordnet’s Riktlinjer för utförande av order samt
sammanläggning och fördelning av order för en beskrivning av exekveringsfaktorer och den
relativa betydelsen.
I vår analys av exekveringskvalitet har priset på instrumentet och kostnader i samband med
utförandet störst betydelse. I vissa fall, t.ex. vid stora order, order med särskilda villkor m.m., kan
Nordnet komma att ta större hänsyn till andra faktorer, t.ex. om ordern på grund av sin storlek
eller typ, enligt Nordnets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan eller påverkan på
sannolikheten för att den blir utförd eller kan avvecklas eller om det av andra skäl är relevant att
tillmäta andra faktorer än priset större betydelse.
En beskrivning av nära förbindelser, intressekonflikter och gemensamma ägarskap med
avseende på handelsplatser som använts för att utföra order;
Nordnet har inga nära förbindelser, intressekonflikter eller gemensamma ägarskap med
avseende på de utförandeplatser som använts, eller de värdepappersföretag som Nordnet
vidarebefordrat eller placerat kundorder hos.
En beskrivning av specifika arrangemang med handelsplatser avseende betalningar som görs
eller mottas och avdrag, rabatter eller icke-monetära förmåner som erhålls;
Nordnet har inga specifika arrangemang med externa handelsplatser eller värdepappersföretag
som används för att utföra kundorder om betalningar eller mottagna betalningar, avdrag, rabatter
eller icke-monetära förmåner. Nordnet omfattas av varje offentlig avgiftslista på respektive
handelsplats, inklusive avdrag och rabatter.
En redogörelse för de faktorer som lett till en förändring av listan med handelsplatser enligt
företagets riktlinjer för utförandet, om en sådan förändring skett;
Nordnet slutade erbjuda certifikat på Oslo Børs under 2020 i samband med Oslo Børs köptes av
Euronext, i övrigt inga förändringar.
En redogörelse för hur orderutförandet skiljer sig efter olika kundkategorier, när företaget
behandlar kategorier av kunder olika och detta kan påverka arrangemangen för
orderutförande;
Nordnet har behandlat icke-professionella och professionella kunder på samma sätt vid
utförande respektive vidarebefordran och placering av kundorder under 2020.
En redogörelse för huruvida andra kriterier getts företräde framför omedelbart pris och
omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder och hur dessa
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andra kriterier varit avgörande när det gällt att leverera bästa möjliga resultat sett till den totala
ersättningen till kunden;
Förutom när specifika instruktioner mottogs från kund, fick inga andra kriterier företräde framför
omedelbart pris och omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder.
En redogörelse för hur värdepappersföretaget använt data eller verktyg relaterade till
kvaliteten på utförandet, inklusive data som offentliggjorts enligt delegerade förordning (EU)
2017/575;
Nordnet övervakar regelbundet kvaliteten på utförandet. Denna övervakning baseras på
oberoende marknadsdata för att jämföra exekveringskvalitén.
I tillämpliga fall, en redogörelse för hur värdepappersföretaget har använt uppgifter från en
tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation enligt artikel 65 i direktiv 2014/65/EU;
Nordnet har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP).
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Fem främsta handelsplatser: Värdepapperiserade derivat
Tabell 5: icke-professionella kunder

Klass av instrument
Anmälan om i genomsnitt <1 handelstransaktion per handelsdag under
föregående år
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande
ordning)

Värdepapperiserade derivat
N
Andel handlad
volym som
procentandel av
den totala
handelsvolymen i
den klassen
33,9%

Andel utförda
order som
procentandel av
det totala antalet
utförda order i
den klassen
37,8%

37,6%

62,2%

0,0%

NMTF – NORDIC MTF

32,5%

13,7%

31,9%

64,3%

0,0%

ONSE – FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY

12,4%

3,9%

8,5%

14,8%

0,0%

FNDK – FIRST NORTH DENMARK

10,3%

7,7%

44,5%

55,5%

0,0%

4,9%

36,0%

43,7%

56,3%

0,0%

FNSE – FIRST NORTH SWEDEN

FNFI – FIRST NORTH FINLAND
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Procentandel
passiva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel
riktade order

Fem främsta värdepappersföretag: Värdepapperiserade derivat
Tabell 6: icke-professionella kunder

Klass av instrument
Anmälan om i genomsnitt <1 handelstransaktion per handelsdag under
föregående år
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande
ordning)

PERSHING LLC - ZI8Q1A8EI8LQFJNM0D94
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Värdepapperiserade derivat
N
Andel handlad
volym som
procentandel av
den totala
handelsvolymen i
den klassen
100,0%

Andel utförda
order som
procentandel av
det totala antalet
utförda order i
den klassen
100,0%

Procentandel
passiva order

Procentandel
aggressiva order

N/A

N/A

Procentandel
riktade order

0,0%

Börshandlade produkter
Denna klass av instrument täcker:
▪

Börshandlade fonder, börshandlade skuldförbindelser (ETN) och börshandlade råvaror

En redogörelse för den relativa vikt företaget tillmäter utförandefaktorerna pris, kostnad,
hastighet, sannolikhet för utförande eller andra överväganden, inklusive kvalitativa faktorer,
vid bedömning av kvaliteten på utförandet;
Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer för bästa utförande beaktas när man analyserar
prestanda och utförandekvalitet. Vi hänvisar till Nordnet’s Riktlinjer för utförande av order samt
sammanläggning och fördelning av order för en beskrivning av exekveringsfaktorer och den
relativa betydelsen.
I vår analys av exekveringskvalitet har priset på instrumentet och kostnader i samband med
utförandet störst betydelse. I vissa fall, t.ex. vid stora order, order med särskilda villkor m.m., kan
Nordnet komma att ta större hänsyn till andra faktorer, t.ex. om ordern på grund av sin storlek
eller typ, enligt Nordnets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan eller påverkan på
sannolikheten för att den blir utförd eller kan avvecklas eller om det av andra skäl är relevant att
tillmäta andra faktorer än priset större betydelse.
En beskrivning av nära förbindelser, intressekonflikter och gemensamma ägarskap med
avseende på handelsplatser som använts för att utföra order;
Nordnet har inga nära förbindelser, intressekonflikter eller gemensamma ägarskap med
avseende på de utförandeplatser som använts, eller de värdepappersföretag som Nordnet
vidarebefordrat eller placerat kundorder hos.
En beskrivning av specifika arrangemang med handelsplatser avseende betalningar som görs
eller mottas och avdrag, rabatter eller icke-monetära förmåner som erhålls;
Nordnet har inga specifika arrangemang med externa handelsplatser eller värdepappersföretag
som används för att utföra kundorder om betalningar eller mottagna betalningar, avdrag, rabatter
eller icke-monetära förmåner. Nordnet omfattas av varje offentlig avgiftslista på respektive
handelsplats, inklusive avdrag och rabatter.
En redogörelse för de faktorer som lett till en förändring av listan med handelsplatser enligt
företagets riktlinjer för utförandet, om en sådan förändring skett;
Nordnet slutade erbjuda börshandlade fonder (ETF) på Oslo Børs under 2020 i samband med
Oslo Børs köptes av Euronext, i övrigt inga förändringar.
En redogörelse för hur orderutförandet skiljer sig efter olika kundkategorier, när företaget
behandlar kategorier av kunder olika och detta kan påverka arrangemangen för
orderutförande;
Nordnet har behandlat icke-professionella och professionella kunder på samma sätt vid
utförande respektive vidarebefordran och placering av kundorder under 2020.
En redogörelse för huruvida andra kriterier getts företräde framför omedelbart pris och
omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder och hur dessa
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andra kriterier varit avgörande när det gällt att leverera bästa möjliga resultat sett till den totala
ersättningen till kunden;
Förutom när specifika instruktioner mottogs från kund, fick inga andra kriterier företräde framför
omedelbart pris och omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder.
En redogörelse för hur värdepappersföretaget använt data eller verktyg relaterade till
kvaliteten på utförandet, inklusive data som offentliggjorts enligt delegerade förordning (EU)
2017/575;
Nordnet övervakar regelbundet kvaliteten på utförandet. Denna övervakning baseras på
oberoende marknadsdata för att jämföra exekveringskvalitén.
I tillämpliga fall, en redogörelse för hur värdepappersföretaget har använt uppgifter från en
tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation enligt artikel 65 i direktiv 2014/65/EU;
Nordnet har inte använt uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP
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Fem främsta handelsplatser: Börshandlade produkter
Tabell 7: icke-professionella kunder

Klass av instrument
Anmälan om i genomsnitt <1 handelstransaktion per handelsdag under
föregående år
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande
ordning)

Börshandlade produkter
N
Andel handlad
volym som
procentandel av
den totala
handelsvolymen i
den klassen
48,1%

Andel utförda
order som
procentandel av
det totala antalet
utförda order i
den klassen
26,9%

XCSE – NASDAQ COPENHAGEN A/S

34,8%

ESTO – NASDAQ STOCKHOLM AB – NORWAY ETF

XSTO – NASDAQ STOCKHOLM AB

XHEL – NASDAQ HELSINKI LTD
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Procentandel
passiva order

Procentandel
aggressiva order

Procentandel
riktade order

55,9%

29,3%

0,0%

64,4%

26,5%

35,5%

0,0%

17,0%

7,1%

61,6%

35,4%

0,0%

0,1%

1,6%

53,4%

40,4%

0,0%

Fem främsta värdepappersföretag: Börshandlade produkter
Tabell 8: icke-professionella kunder

Klass av instrument
Anmälan om i genomsnitt <1 handelstransaktion per handelsdag under
föregående år
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande
ordning)

PERSHING LLC - ZI8Q1A8EI8LQFJNM0D94
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Börshandlade produkter
N
Andel handlad
volym som
procentandel av
den totala
handelsvolymen i
den klassen
100,0%

Andel utförda
order som
procentandel av
det totala antalet
utförda order i
den klassen
100,0%

Procentandel
passiva order

Procentandel
aggressiva order

N/A

N/A

Procentandel
riktade order

0,0%

