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Investeringstjänster
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Inledning
I Ytterligare Information Investeringstjänster återger DEGIRO i detalj de kontrakterade avtalen
som DEGIRO har gjort med dig i Kundavtalet och närmare upplysningar om tjänster och
överenskommelser. I den här delen kan du även läsa om vilka allmänna och specifika risker som
uppstår i samband med investeringar. Vi råder dig att ta del av Ytterligare Information
Investeringstjänster och vara väl förberedd, så att du kan investera på ett ansvarsfullt sätt.
Ytterligare Information Investeringstjänster utgör en del av Kundavtalet. Begrepp som i detta
dokument, Ytterligare Information Investeringstjänster, är skrivna med stor begynnelsebokstav
har en betydelse som är definierad i Kundavtalet eller mer ingående beskrivna i denna.
Om du har frågor, synpunkter och/eller förslag kan du kontakta DEGIROs Kundservice. För
kontaktuppgifter samt öppettider, vänligen besök DEGIROS hemsida.

Dokument
Ytterligare Information Investeringstjänster består av följande dokument:
•

Webtrader

•

Profiler

•

Investeringsfonder

•

Investeringstjänster

•

Order och orderutförande (detta dokument)

•

Bolagshändelser

•

Prisöversikt

•

Finansiella instrument: attribut och risker

•

Säkerhetsvärde, risk, belopp i debet och värdepapper i debet

•

Marknadsdata
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Order och orderutförande
1. Order
DEGIRO stödjer olika ordertyper, som alla kan leda till utförande på olika sätt. För order av olika
sorters Finansiella Instrument gäller olika avgifter och villkor, angivna i dokumentet Prisöversikt i
Ytterligare Information Investeringstjänster
Observera att inte alla ordertyper är tillgängliga för alla Finansiella Instrument. Om du väljer ett
Finansiellt instrument i WebTrader, kan du se vilka Ordertyper som finns tillgängliga för det
specifika Finansiella Instrumentet.

1.1 Transmission of Orders
WebTrader
Standard sättet att skicka Orders till DEGIRO är via WebTrader. Med din Åtkomstkod kan du
logga in på din Personliga Sida i WebTrader.

Om det inte är möjlig att lägga din order genom WebTradern, på grund av att du vill handla på en
marknad eller med en motpart som inte är tillgänglig elektroniskt eller under problem i
WebTradern kan du kontakta DEGIRO för att lägga en Order via e-post eller, om e-post inte finns
tillgänglig, via telefon.

E-postorder
Om du, oavsett anledning, inte kan lägga din order via vår webbplats eller telefonorderdesk kan
du använda e-postorder. När du sänder ett meddelande om din order, blir den utförd om
börskurserna gör det möjligt. Ordern sänds till den berörda börsen om:
•

ditt e-postmeddelande kommer fram till oss;

•

Ordern innehåller all information som DEGIRO anser vara nödvändig för att kunna
utföra ordern (såsom användarnamn, ISIN-kod eller Bloombergkod för det finansiella
instrumentet, optionsseriern eller annan beskrivning som DEGIRO anser vara tillräckligt
tydlig, antalet finansiella instrument, Order typ, limitpirs och om det är en "köp" eller en
"sälj");

•

ditt tillgängliga saldo är tillräckligt för att lägga orden

•

DEGIRO har öppnat denna produkt för trading.

E-postordern kommer exekveras till köpkurs (för en försäljning) eller säljkurs (för ett köp) som
gäller vid första tillfället som utförande på referensbörsen är möjlig efter det att e-postordern är
korrekt mottagen av DEGIROs OrderDesk.
Observera att inte alla ordertyper finns som e-postorder och att det endast är möjligt att lämna epostorder med en giltighetstid på en handelsdag (dagsorder). Detta innebär att din e- postorder
endast kommer att gälla under den handelsdag som du skickar ordern. Om din order inte utförs
samma dag, måste en ny order skickas in för att det ska vara giltig till nästa dag.
Storleken på en e-postorder är begränsad och det tillkommer en tilläggsavgift, se Prisöversikten.
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Telefonorder
Om det inte är möjligt att ge din Order genom WebTrader eller e-post, kan du lägga din Order via
telefon till OrderDesk. Detta är möjligt mellan 8:00 och 22:00 (CE(S)T). Du kan nå OrderDesk
genom att ringa vår ServiceDesk. Medarbetarna på ServiceDesk kan koppla dig vidare till
OrderDesk. Du kan hitta telefonnumret till ServiceDesk på Webbplatsen.
Observera att telefonorder alltid har en maximal giltighet av en handelsdag (dagsorder) och att
inte alla Ordertyper kan ges per telefon. Arbetsspråket på OrderDesk är engelska. Vid Order via
telefon, kommer ytterligare avgifter debiteras. Denna avgift visas i dokumentet Prisöversikt.

Utförande, Balansen
När du har lagt din order genom WebTradern kommer DEGIRO förse dig med en bekräftelse att
Order har har gått till avslut. Vanligtvis kommer transaktionen behandlas i din Balans direkt efter
avslut. I fall av tekniska eller administrativa problem hos DEGIRO eller till exempel på en börs,
kan det hända att Order eller Transaktioner inte behandlas korrekt. I dessa situationer har
DEGIRO rätt att upphäva Order och/eller Transaktioner där DEGIRO bedömmer sådant
nödvändigt för DEGIROs och dess kunders säkerhet. DEGIRO kommer i sådana situationer
informera dig i så god tid som möjligt.
När Order skickas via e-post eller via telefon, är det möjligt att det finns en fördröjning i
behandlingen av bekräftelsen och av den resulterande transaktionen i Balansen. I väldigt
sällsynta fall kan transaktionen inte vara synlig förrän nästa handelsdag. Om så är fallet, kan du
kontakta DEGIRO via e-post eller telefon till OrderDesk för att se om din Order har lett till
utförande. Om så är fallet, är det möjligt att ingå nya transaktioner avseende nya positioner i
samma instrument. Att köpa eller sälja positioner som ännu inte har genomförts kan endast göras
via e-post eller telefon Order.

1.2 Orderlängd
Beroende på marknaden, det Finansiella Instrumentet och Ordertyp, kan du ha möjlighet att
specificera hur länge du önskar din Order ska vara aktiv. Följande typer kan väljas:

Dagsorder
En dagsorder förblir öppen tills dess att den blivit utförd under Handelsdagen, eller tills dess att
börsern stänger under Handelsdagen vid respektive marknad. Vid slutet av Handelsdagen, tas
Ordern bort automatiskt. Om du lägger en Order efter stängning kommer den ligga i orderboken
vid börsöppning dagen därpå.

Good-to-cancel Order
Good-to-cancel Order är Order som fortsätter att vara aktiv fram tills dess att de utförs eller
avbryts av dig. Det finns dock ingen garanti att Ordern inte kommer avbrytas på grund av andra
orsaker. Därför är det viktigt för den här ordern att du regelbundet bevakar ordern i fall att den
fortfarande är aktiv. Om du har lagt en "good-to-cancel" order och DEGIRO uppmärksammar att
en order utan ditt uppdrag har inaktiverats, kommer DEGIRO försöka att på nytt placera Ordern
eller informera dig om att din aktuella order har inaktiverats. DEGIRO kompenserar aldrig för
eventuella förluster eller uteblivna vinster som kan uppstå därför att en sådan order inte är utförd.
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DEGIRO kan simulera denna Order i sina egna system eller så kan denna Order simuleras av
systemen tillhörande en annan mäklare. T.ex. (dock ej enbart) för börser där good-to-cancel-order
inte är möjliga. Vid det tillfället kommer en Dagorder skickas varje dag igen till den angivna
börsen tills dess att du avbryter ordern. Simulering av good-to-cancel-order kan prioriteras
annorlunda på börsen jämfört med den situation då en good-to-cancel-order direkt placeras på
börsen.

1.3 Ordertyper
Genom WebTrader kan du använda flera olika Ordertyper . Observera att inte alla ordertyper
finns tillgängliga för alla finansiella instrument. När du väljer ett finansiellt instrument i WebTrader,
kan du se vilka ordertyper som finns tillgängliga för det finansiella instrumentet.

Förvald Order
Om du inte anger en specifik Ordertyp, kommer standard Ordertyp för den relevanta marknaden
eller produkten att användas. I de flesta situationer kommer detta att innebära att din order
kommer att genomföras som en Limit Order.

Limit Order
Du uppger ett pris till vilket du vill att en order utförs. Din order blir aldrig utförd till ett sämre pris.
Om ditt uppgivna pris inte kan realiseras, skickas din Order till börsen där det mest fördelaktiga
utförandet kan förväntas. Limit Order som inte omedelbart går till avslut under rådande
marknadsförhållanden kommer inte vara tillgängliga officiellt om priset är för passivt eller för
aggresivt.

Marknads (Vid bästa) order
Du ger en Order att utföra din transaktion till bästa möjliga pris. Detta kan vara lämpligt om du i
vilket fall som helst vill att din order utförs. Framförallt i mindre likvida produkter kan du få ett
sämre pris än väntat. Därför råder vi dig att vara väldigt försiktig med denna orderform.
Stop Loss (Marknad) Order
Stop loss order är en order, som är utformad för att begränsa din förlust om ett Värdepapper du
håller faller i pris eller om priset på en säkerhet där du har en debetposition går upp. Så snart
priset på en säkerhet når "stop-loss" nivå, skickas en fördefinierad Best Order till börsen.
Beroende på börsen, är stop-loss som erbjuds av börsen eller via DEGIROs IT-system. I det
senare fallet är det på en ’best-effort basis’.
När du vill begränsa din förlust i en position i Värdepapper som du håller, måste du placera en
sälj stop loss-order. En säljorder kommer att genereras så snart priset för säkerheten faller under
den förbestämda stop loss nivån. När du vill begränsa din förlust på en debetposition inom
Värdepapper, måste du placera ett köp stop loss-order. En köporder kommer att genereras så
snart priset för Värdepapperet överstiger stop-loss nivån som har angivits av dig och således
kommer din debetposition att stängas.
I de flesta situationer används de senaste priset som utlösare för stop loss-order, men också
köpkurs och säljkurs kan användas.
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För att undvika dåliga utföranden av order vid ofördelaktiga priser för vissa produktsegment kan
det hända att stop-loss-ordern inte släpps när priset från market makern inte finns tillgängliga på
marknaden eller inte syns. På Webbplatsen kan du se för vilka produkter detta kan gälla.

Stop Limit Order
Denna Ordertyp är utformad för att begränsa en Stop Loss Order. När priset har nått din ”limit”
nivå, kommer Stop Loss Ordern att stoppas. Fördelen är att köp- eller säljtransaktion inte kan ske
mot ett sämre pris än den förvalda gränsen. Risken är naturligtvis att ingen transaktion kommer
att äga rum på grund av gräns. I övrigt gäller samma sak som för stop loss-order.

Glidande Stop (Market) Order
Enbart tillgänglig för transaktioner på Xetra och Frankfurt. Glidande Stop Order är en
marknadsorder med en dynamisk stop loss-nivå. Med Glidande Stop Order kan du begränsa
förlusten du ådrar dig på dina långa och korta positioner i en tillgång med en stop loss nivå som
följer priset av tillgången om det priset rör sig till din fördel. Stop loss nivån för en Glidande Stop
Sälj-Order (för att begränsa förlusten av en long-position) följer priset av tillgången när det ökar
och ligger kvar på samma nivå när priset på tillgången minskar. Stop loss nivån för en Glidande
Stop Köp Order (för att begränsa förlusten vid en kortposition) följer priset för tillgången när det
går ner och ligger kvar på samma nivå när priset på tillgången ökar.
När du lägger en Glidande Stop Order måste du välja den initiala stop loss nivån (som med en
standard Stop Loss order) och specificera skillnaden med ett absolut antal eller i procent. Om den
specificerade skillnaden är närmre det nuvarande priset jämfört med den angivna stop loss nivån,
kommer inte den angivna stop loss nivån beaktas. När priset för en tillgång utvecklas till din
fördel, kommer Stop loss nivån röra sig med priset så snart den specificerade skillnaden uppnåts.
På detta vis kommer ordern hålla sitt specificerade avstånd i den angivna valutan eller avståndet
som specificerats i procent.
När priset av tillgången utvecklas till din nackdel kommer stop loss nivån inte röra sig och
Glidande Stop ordern kommer generera en Marknadsorder när stop loss nivån uppnåtts.
Exempel på en Glidande Stop Order som används för att begränsa förlusten vid en lång position
följer:
En investerare har en aktie X med nuvarande pris SEK 10. Investeraren väljer att begränsa sin
potentiella förlust av positionen. Investeraren lägger en Glidande Stop Order med en första stop
loss nivå på SEK 8 (SEK 2 under priset av X vid det tillfälle Glidande Stop Order placeras).
(1) Investeraren specificerar en skillnad om SEK 3.
Om priset på X ökar kommer stop loss nivån höljas så snart priset på X är SEK 3 ovanför den
valda stop loss nivån och kommer sedan ’glida’ SEK 3 under det högsta priset X uppnått. Tills
priset för X uppnår SEK 11 kommer stop loss nivån vara kvar på SEK 8. Om priset för X går upp
till SEK 12 kommer stop loss nivån vara SEK 9. Om priset för X går ner till EUR 9 kommer en
Marknadssäljorder för X genereras.

Om priset för X ökar kommer stop loss nivån att röra sig uppåt så snart priset för X är 25% högre
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(2) Investeraren specificerar en skillnad om 25%

jämfört med den valda stop loss nivån och kommer sedan ’glida’ 25% under det högsta priset X
uppnått. Till dess att X uppnår priset SEK 10.66 kommer stop loss nivån ligga kvar på SEK 8. Om
priset för X går upp till SEK 12 kommer stop loss nivån vara SEK 9. Om priset för X sedan faller
till SEK 11.50 kommer stop loss nivån ligga kvar på SEK 9. Om priset för X går ner till SEK 9
kommer en Marknadssäljorder för X genereras.

Block Order (Ej tillgäng ännu)
Detta är en Ordertyp avsedd för kapitalförvaltare. Med denna Ordertyp kan Ordrar från flera olika
kunder kombineras i en enda Order. Med detta kan man spara in på kostnader, dessutom
debiteras endast de fasta kostnaderna en gång. Kapitalförvaltaren betalar en
administrativ avgift för att förpassa transaktionerna till flera kunder, men dessa kostnader är
avsevärt lägre än de för utförande av separata Ordrar.

1.4 Auto FX
Kunder som använder Auto FX kommer att få ett automatiskt utbyte av någon Utländsk valuta
mot Lokala valutan på den Personliga sidan och vice versa. Auto FX utlöses av en transaktion
som initieras via WebTrader och utförs automatiskt, växelkursen kommer att bestämmas vid
tidpunkten för genomförandet av Ordern. I någon annan situation, såsom vid bolagshändelser,
kupongbetalningar, fiktiva betalningar, e-post- eller telefonorder, kommer växelkursen att
fastställas vid den tidpunkt då system för DEGIRO upptäcka valutaexponering. DEGIRO syftar till
att genomföra detta så snart som möjligt, men fördröjningar kan förekomma.

2. Orderutförande
2.1 Allmänt
Som ett investeringsföretag har DEGIRO en lagstadgad skyldighet att formulera tillvägagångssätt
när det gäller orderutförande. Det ger insikt i sättet på vilket DEGIRO utför ordrar inkomna via
Webtrader och enligt vilka kriterier DEGIRO uppnår ett optimalt utförande. Sättet beror på
kundtypen, ordertypen och typen av Finansiellt Instrument. Genom att underteckna
Överenskommelse Investeringstjänster har du uppgett att du har bekräftat detta orderutförande
och samtycker till det. Tillvägagångssätt för orderutförande gäller endast för kunder som
investerar och är indelade i kategorin professionell eller privat. För kunder som av DEGIRO
klassificeras som potentiell motpart gäller tillvägagångssättet inte.

2.2 Kriterier för optimalt utförande (Best Execution)
DEGIRO gör allt som är rimligt för att uppnå det bästa möjliga resultatet för kundernas uppdrag.
DEGIRO beräknar pris, kostnader, hastighet, sannolikhet på utförande och avveckling, omfång,
karaktär och alla andra relevanta aspekter för orderutförandet. Pris och kostnader är de viktigaste
aspekterna. Alla ordrar som DEGIRO mottar utförs i enlighet med detta tillvägagångssätt.
Huvudregeln vid orderutförandet är att en order alltid utförs till samma eller bättre kurs än det
aktuella priset på den referensbörs eller de referensbörser som DEGIRO använder sig av givet
likviditeten är tillräcklig.

2.3 Tillvägagångssätt orderutförande
DS20181205

= Ytterligare Information om Investeringstjänster – www.degiro.se
DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och
marknadsmyndigheten).

7/10

En order av Kunden kommer som standard att utföras av DEGIRO i enlighet med Policy för
Orderutförande. I allmänhet leder detta till bästa möjliga resultat för kunden. Det kan emellertid
vara möjligt för Kunden, beroende på gällande Finansiellt Instrument, att avvika från Policy för
Orderutförande genom att göra egna val för utförande av Order. Tillvägagångssättet för DEGIROs
utförande gäller inte för den delen av en Order för vilken kunden har gett specifika instruktioner.
Kunden kan t.ex. ge specifika instruktioner om:
•

platsen för utförande;

•

sättet för utförande;

•

tiden för utförande;

OBS: Det är viktigt att vara införstådd med att specifika instruktioner (inkl. förhandlingar som leder
till en OTC-transaktion) kan leda till att det inte längre är DEGIROs ansvar att se till att det bäst
möjliga resultatet för ordern uppnås.
OBS: Vissa finansiella instrument kan handlas på mer än en plats för utförande. Om kunden
önskar välja börs ska kunden vara medveten om att samma finansiella instrument kan vara
noterat på olika marknader i en annan valuta, vilket innebär att extra kostnader för utbyte av
utländsk valuta kan gälla.

2.4 Platser för genomförande per typ Finansiellt Instrument
Beroende på produkt som du vill ingå en transaktion , kan din order utföras på olika platser. På
följande platser kan din order bli utförd:
-

Börser för värdepapper: börser som används för att bestämma köp- och säljkurser
för ett visst värdepapper. Den reglerade börs på vilken ett värdepapper har
huvudnotering använder DEGIRO som referensbörs.

-

Börser för derivat: här gäller detsamma som för reglerade börser för värdepapper.

-

Alternativa börser och plattformar: som Chi-x.

-

Plattformar för icke-noterade produkter: vissa produkter är inte börsnoterade och
handlas direkt med en viss motpart. Ett känt exempel är investeringsfonder. För dem
finns det ofta centrala avhandlingspunkter. För investeringsfonder är det t.ex.
Fundsettle. DEGIRO använder sig av sådana plattformar.

-

SYSTEMATISK INTERNALISERING – Internaliserare är parter som ger kurser
för transaktioner i Finansiella instrument utanför börsen.

Skillnader finns mellan börserna. Bland annat skiljer sig kostnader, likviditeten och
tillvägagångssättet för hur transaktionerna som förts in på den börsen går till avslut. Det senare kan
genomföras genom en central motpart eller direkt mellan marknadsaktörer. Det förekommer även
skillnader i clearing och settlement där t.ex. kostnader, hastighet och sannolikheten för settlement
och risk. Du godkänner uttryckligen och instruerar DEGIRO att DEGIRO får använda sig av alla
börser som nämns i detta dokument.

2.5 Order routing
Order routing är hur en Order bearbetas från det ögonblick som du lägger Ordern, tills ett
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Order dirigeras har effekt på priset, tid och andra villkor för utförandet. Eftersom det kan finnas
flera börser där en order kan utföras, och olika kriterier för när Ordern ska släppas eller utföras,
kan DEGIRO använda en smart order router (SOR) för att hantera Ordern. En smart order router
är ett system som dirigerar de mottagna Order på ett sådant sätt att man uppnår bästa möjliga
utförande medan marknadspåverkan minimeras.
När ingen smart order router är tillgänglig för något finansiellt instrument och en order i det
instrumentet kan gå till avslut på fler än en börs, kommer du få i många fall få välja vilken börs
ordern ska gå till avslut på.

2.6 Listning och utvärdering av utförandeplatser
På DEGIROs webbplats anges på vilka marknader som ordrar kan läggas via Webtrader.
I dokumentet Prisöversikt i anges avgifterna som gäller för utförande av en Order per varje
marknad eller plats för utförande. Avgifterna per börs skiljer sig huvudsakligen från de externa
kostnader som DEGIRO ådrar sig.
För de flesta finansiella instrument tillämpar DEGIRO den största nationella börsen där
instrumenten är registrerade.
DEGIRO skall utvärdera sina utförandeplatser minst en gång om året. DEGIRO kan på eget
bevåg ta med nya platser om de uppfyller de lagstadgade kriterierna, eller ta bort befintliga om de
inte längre uppfyller de kriterierna. DEGIRO är ansvarig för utvärdering och val av platser.
På detta vis tar DEGIRO hänsyn till de totala kostnaderna relaterade till de nya börserna
(inklusive kopplingskostnad för börsen samt den associerade clearing and settlementinfrastrukturen, börsernas avgifter, avgifter relaterade till förelägganden, modifiering och
avbrytande av order, clearing och settlement avgifter och andra relaterade avgifter), öppettiderna
för den nya börsen samt den associerade clearing and settlement-infrastrukturen, ytterligare
likviditet som den nya börsen förser kunder med samt de fördelar som den ytterligare likviditeten
tillför kunder för utförandet av Order. Den nya börsen läggs till när den ackumulerade effekten av
dessa faktorer (med betoning på kostnader och likviditet) utvärderats och DEGIRO kommer fram
till att det är fördelaktigt för DEGIROs kunder.

På en årlig basis kommer DEGIRO sammanfatta och publicera, för varje finansiellt instrument för
vilket servicen är relaterad till, de fem börser som ligger i topp sett till handelsvolym där
kundernas order gick till avslut föregående år och informationen av kvaliteten för de avslut som
genomfördes. Sådan information kommer vara tillgänglig i Webtradern.

2.7 Utförandesätt
Kunden bestämmer själv både ordertyp. Accepterade ordrar löper alltid genom systemet i en viss
ordningsföljd. Det betyder att de olika ordrarna bearbetas i tur och ordning. Order processas i
ordning av mottagande, enligt de följande stegen. För Order av samma Order-typ kommer ’first in,
first out’ (FIFO) att tillämpas för ordningsprioritet.

Externt utförande
Order kommer skickas till relevant extern börs, om det inte är en Order som enbart skickas ifall ett
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villkor är uppfyllt (t.ex. en Limit Hit Order eller Stop Loss Order). Där DEGIRO använder tjänster

från externa mäklare kommer DEGIRO använda Direkt Market Access så mycket som möjligt,
vilket innebär att DEGIRO undviker Order Execution Policy då tredje part är involverad.

VÄNLIGEN OBSERVERA: Order som DEGIRO skickar till en börs kommer på det sättet bli
officiella så att dem kan bli tillgängliga av andra marknadsdeltagare. Ibland kan, till exempel när
Limiten är satt i en order som mycket passiv eller aggresiv, DEGIRO eller mäklaren kan föredra
att inte omedelbart göra en sådan order officiell, utan vid ett senare tillfälle. Du godkänner och
och instruerar DEGIRO uttryckligen att Limit Order (inklusive de Limit Order som är del av en
annan Ordertyp) som ej omedelbart kan gå till avslut, behöver inte omedelbart bli officiella. Där
sådana Order redan blivit officiella godkänner du och uttryckligen instruerar att de kan tas tillbaka
till DEGIROs system eller av en sådan mäklare.

VÄNLIGEN OBSERVERA: Order som DEGIRO mottar utanför börsens öppettider kan skickas vid
olika tillfällen per marknad. E.g omedelbart vid mottagande, en halvtimme innan
marknadsöppning eller vid det tillfälle då marknaden öppnar. Detta beror på organisationen av
marknaden och kopplingen som finns tillgänglig för DEGIRO för en sådan marknad.

Per extern börs kommer DEGIRO bedömma vilket det bästa sättet att avsluta en Order på. På
vissa börser är det till exempel bättre att dela upp större Order till fler, mindre Order, eller genom
att avsluta en Order först genom att begära ett pris.

Investeringsinstitutioner (investeringsfonder and investeringsföretag)
Order för investeringsfonder utan slutdatum utförs inte på samma sätt som Order för andra
Finansiella Instrument. Då priset för en investeringsfond utan slutdatum baseras inte på utbud
och efterfråga i förhållande till enheter i investeringsinstitutet självt, utan är lika med
”substansvärdet”, värdet på investeringsinstitutets underliggande investeringar, tillgång till och
uttag från investeringsfond utan slutdatum är vanligtvis endast möjligt vid tillfällen som är
specificerade för det ändamålet av investeringsinstitutets förvaltare. Av denna anledning samlar
DEGIRO Ordrarna från dess kunder och skickar dem på en daglig basis vid ett fast tillfälle till den
relevanta platsen för utförande. Vanligtvis sker utförande av ordrar som har att göra med
investeringsinstitut mestadels vid investeringsinstitutens förvaltare eller ett till investeringsinstitutet
anslutet administrationskontor (fondadministratör). Med undantagt för Andelar, görs
Investeringarna i namnet av SPV.

Andelar
I motsats till det föregående utför inte DEGIRO Order i samband med Andelar (definierade i
Villkor Investeringstjänser) i SPV:s namn. DEGIRO utför Order relaterade till Andelar direkt i
kundens namn. Kunden får därmed direkt Andelar i det aktuella investeringsinstitutet.
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