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=Sammanfattning av Orderutförningspolicy  
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, med namnet DEGIRO, är den nederländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska finansinspektionen 

(BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM och DNB..   2/2  
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Introduktion  

Det här dokumentet innehåller en sammanfattning av Orderutförningspolicy. Den fullständiga versionen av 
Orderutförningspolicy finns här. I händelse av oenighet mellan denna sammanfattning och Orderutförningspolicy ska den 
senare ha  företräde. Termer har den betydelse som definieras i kundavtalet eller enligt definitionen i YIT - Investeringstjänster. 
 
Orderutförningspolicy beskriver hur order som görs utförs av DEGIRO och enligt vilka kriterier som DEGIRO erhåller bästa 
möjliga resultat. Orderutförningspolicy gäller endast för order som, baserat på ordertyp, finansiellt instrument och utbyte, 
skickas ”direkt till marknaden", till exempel GTC (giltig till den annulleras manuellt) order för Euronext.  

 

Kriterier för bästa utförande  

DEGIRO vidtar åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunders ordrar. DEGIRO tar hänsyn till priset, kostnaderna, 

hastigheten, sannolikheten för utförande och avveckling, storlek, art och alla andra aspekter som är relevanta för 

genomförandet av ordern. Kombinationen av pris och kostnader för utförande är det viktigaste. Den primära regeln i 

Orderutförningspolicy för DEGIRO är att order utförs till det bästa priset som är tillgängligt på de handelsplatser som används 

av DEGIRO.  

Undantag för Orderutförningspolicy  

I vissa situationer kanske Orderutförningspolicy inte är tillämplig. Till exempel, i händelse av i) extraordinära omständighe ter, 

ii) efter en specifik instruktion från en kund, eller iii) om en kund vill välja platsen för utförandet, är samma finansiella instrument 

listat på olika börser och extra kostnader för växelkurs av utländsk valuta kan tillämpas.  

Platser för utförande  

Beroende på vilken produkt du vill ingå en transaktion för kan din Order utföras på olika platser för utförande. Ordrar som 

skickas direkt till marknaden och utförs enligt DEGIROs Orderutförningspolicy utförs på referensväxelkurs. Ordrar som skickas 

till en tredjepartsmäklare som ska utföras enligt deras orderutförningspolicy kan utföras på fler utförande platser än när ordrar 

skickas direkt till marknaden.  

Genom att signera investeringstjänsternas godkännande formulär godkänner du och instruerar uttryckligen att 

tredjepartsmäklare kan utföra ordrar utanför de handelsplatser reglerade på marknaden, MTF och OTF.  

 

I allmänhet ger tillgång till fler platser för utförande möjlighet att dra nytta av bättre likviditet och bättre priser. 

Tredjepartsmäklare har dock inte tillgång till detaljhandelssegment av börser. Vilket flöde som används beror på produkten, 

typen av order eller orderns varaktighet. 

Order kan också utföras utanför en börs (OTC). När du utför ordrar eller beslutar att handla med OTC-produkter, DEGIRO 

kommer att kontrollera rättvisan i det pris som föreslås kunden, genom att samla in marknadsdata som används vid 

uppskattningen av priset på en sådan produkt och, om möjligt, jämföra med liknande eller jämförbara produkter. När en order 

utförs OTC kan det uppstå bland annat en motpartsrisk. Om motpartsrisken uppstår, till exempel om en motpart förklaras 

insolvent, kan du förlora en del av eller hela din investering.   

Det finns skillnader mellan platser för utförande, till exempel i kostnaderna. Dessa skillnader beaktas i Orderutförningspolicy. 

Som bekräftats under onboarding-processen godkänner och instruerar du uttryckligen att DEGIRO kan använda alla platser 

för utförande som nämns i Orderutförningspolicy.  

 

Offentliggörande och utvärdering av platser för utförande och kvalitetsdata av utförande 

Platser för utförande publiceras på hemsidan under avsnittet ”marknader". DEGIRO ansvarar för utvärdering och urval av 

platser för utförande. En ny plats för utförande läggs till när den kumulativa effekten av de faktorer som beaktas (med tonvikt 

på kostnader och pris) bedöms vara fördelaktiga för kunderna hos DEGIRO. De senaste kvalitetsdata för utförande för varje 

utförandeplats som används av DEGIRO är tillgänglig här.  

Kostnader och metod för utförande 

DEGIRO tar ut en avgift oberoende av hur eller var en order utförs. I stället beror avgiften på det finansiella instrument som 

ordern gäller för och orderns värde. För en översikt över avgiften kan du läsa Prisöversikt här.  

Kunden väljer ordertypen. Order behandlas i mottagningsordning.  

Investeringsinstitut (investeringsfonder och investeringsbolag)  

DEGIRO samlar in order om öppna investeringsinstitut från sina kunder och skickar dem dagligen på en fast tidpunkt till den 

relevanta platsen för utförandet. Orderaggregering används endast för order som görs för icke-börshandlade 

investeringsfonder. På grund av egenskaperna hos investeringsfonder som inte är börser medför denna aggregering av order 

inte negativa konsekvenser för kunderna. 

https://www.degiro.se/data/pdf/se/YIT_Order_och_orderutforande.pdf
https://www.degiro.se/helpdesk/dokument/allmant
https://www.degiro.se/helpdesk/dokument/priser-och-avgifter

