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Best Execution rapport for 2021  
  

I henhold til MiFID II direktivet skal banken én gang om året udarbejde og offentliggøre en rapport indeholdende en oversigt over 

de op til fem vigtigste handelssteder, hvor vi har udført kundeordrer i det forudgående år samt en vurdering af kvaliteten af 

ordreudførelsen.   

Rapporten skal udarbejdes og offentliggøres hvert år inden 30. april på bankens hjemmeside. Rapporten skal være tilgængelig i 

mindst 2 år.   

   

Banken vurderer, at de anvendte handelssteder (modparter) giver det bedst mulige resultat for kunderne.   

Banken 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 de handelssteder, der anvendes til ordreudførelse. Der er 

endvidere ikke konstateret interessekonflikter mellem banken og handelsstederne (modparterne).  

 

Brokerhandler - Detailkunder 

Instrumentklasse Obligationer 

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Ja 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang (faldende 

rækkefølge) 

 

  

Andel af 

volumen som 

en procentdel 

af samlet 

volumen i 

denne klasse 

  

Andel af 

ordrer udført 

i procent af 

samlet antal i 

denne klasse 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede ordrer 

Ved ’Ja’ ovenfor skal feltet 

ikke udfyldes 
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Brokerhandler - Detailkunder 

Instrumentklasse Aktier - Likviditetsbånd 1 og 2 (fra 0 til 79 handler om dagen) 

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Nej 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang 

(faldende rækkefølge)  

Andel af 

volumen som 

en procentdel 

af samlet 

volumen i 

denne klasse 

  

Andel af ordrer 

udført i procent 

af samlet antal i 

denne klasse 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede ordrer 

549300D6BJ7XOO03RR69 

A/S Arbejdernes Landsbank 

100,00% 100,00% 98,63%   

Brokerhandler - Detailkunder 

Instrumentklasse Aktier - Likviditetsbånd 3 og 4 (fra 80 til 1999 handler om dagen) 

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Nej 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang 

(faldende rækkefølge)  

Andel af 

volumen 

handles som 

en procentdel 

af samlet i 

denne klasse 

Andel af ordrer 

udført i procent 

af samlet antal i 

denne klasse 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede ordrer 

 

 

 

 

  
549300D6BJ7XOO03RR69 

A/S Arbejdernes Landsbank 

100,00% 100,00% 86,60%   
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Brokerhandler – Detailkunder 

Instrumentklasse Aktier - Likviditetsbånd 5 og 6 (fra 2000 handler om dagen) 

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Nej 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang 

(faldende rækkefølge)  

Andel af 

volumen 

handles som 

en procentdel 

af samlet i 

denne klasse 

Andel af ordrer 

udført i procent 

af samlet antal i 

denne klasse 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede ordrer 

 

 

 

 

  
549300D6BJ7XOO03RR69 

A/S Arbejdernes Landsbank 

100,00% 100,00% 53,61%   

Brokerhandler - Detailkunder 

Instrumentklasse Børshandlede ETF, ETN og ETC  

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Ja 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang (faldende 

rækkefølge)  

Andel af 

volumen som 

en procentdel 

af samlet 

volumen i 

denne klasse  

Andel af 

ordrer udført 

i procent af 

samlet antal i 

denne klasse 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede ordrer 

 

 

 

 

  
Ved ’Ja’ ovenfor skal feltet 

ikke udfyldes 
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Brokerhandler - Detailkunder 

Instrumentklasse Investeringsforeninger 

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Nej 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang (faldende 

rækkefølge)  

Andel af 

volumen som 

en procentdel 

af samlet 

volumen i 

denne klasse  

Andel af 

ordrer udført 

i procent af 

samlet antal i 

denne klasse 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede ordrer 

 

 

 

 

  
549300D6BJ7XOO03RR69 

A/S Arbejdernes Landsbank 

100,00% 100,00% 84,76%   

Brokerhandler - Detailkunder 

Instrumentklasse Derivater 

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Ja 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang (faldende 

rækkefølge)  

Andel af 

volumen som 

en procentdel 

af samlet 

volumen i 

denne klasse  

Andel af 

ordrer udført 

i procent af 

samlet antal i 

denne klasse 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede ordrer 

 

 

 

 

  
Ved ’Ja’ ovenfor skal feltet 

ikke udfyldes 
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Venuehandler – Detailkunder 

Instrumentklasse Obligationer 

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Ja 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang (faldende 

rækkefølge)  

Andel af 

volumen som 

en procentdel 

af samlet 

volumen i 

denne klasse  

Andel af 

ordrer udført 

i procent af 

samlet antal i 

denne klasse 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede ordrer 

 

 

 

  
Ved ’Ja’ ovenfor skal feltet 

ikke udfyldes 

     

Venuehandler – Detailkunder 

Instrumentklasse Aktier - Likviditetsbånd 1 og 2 (fra 0 til 79 handler om dagen) 

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Ja 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang (faldende 

rækkefølge)  

Andel af 

volumen 

handles som 

en procentdel 

af samlet i 

denne klasse  

Andel af 

ordrer udført 

i procent af 

samlet antal i 

denne klasse 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede ordrer 

 

 

 

  
Ved ’Ja’ ovenfor skal feltet 

ikke udfyldes 
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Venuehandler - Detailkunder 

Instrumentklasse Aktier - Likviditetsbånd 3 og 4 (fra 80 til 1999 handler om dagen) 

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Ja 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang (faldende 

rækkefølge)  

Andel af 

volumen som 

en procentdel 

af samlet 

volumen i 

denne klasse  

Andel af 

ordrer udført 

i procent af 

samlet antal i 

denne klasse 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede ordrer 

 

 

 

 

  
Ved ’Ja’ ovenfor skal feltet 

ikke udfyldes 

     

Venuehandler - Detailkunder 

Instrumentklasse Aktier - Likviditetsbånd 5 og 6 (fra 2000 handler om dagen)) 

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Nej 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang (faldende 

rækkefølge)  

Andel af 

volumen som 

en procentdel 

af samlet 

volumen i 

denne klasse  

Andel af 

ordrer udført 

i procent af 

samlet antal i 

denne klasse 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede 

ordrer 

 

  



                 

S i d e 7 | 8  

  

549300D6BJ7XOO03RR69 

A/S Arbejdernes Landsbank 

(ALSI) 

98,84% 96,01% 14,90%   

549300XYJTDGWLM77720 

Hvidbjerg Bank A/S 

1,16% 3,99% 33,33%   

Venuehandler - Detailkunder 

Instrumentklasse Investeringsforeninger 

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Ja 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang (faldende 

rækkefølge)  

Andel af 

volumen som 

en procentdel 

af samlet 

volumen i 

denne klasse  

Andel af 

ordrer udført 

i procent af 

samlet antal i 

denne klasse 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede ordrer 

 

 

 

 

  
Ved ’Ja’ ovenfor skal feltet 

ikke udfyldes 

     

Venuehandler - Detailkunder 

Instrumentklasse Derivater 

Mindre end 1 handel i 

gennemsnit pr. handelsdag 

Ja 

Top fem handelssteder målt 

på handelsomfang (faldende 

rækkefølge)  

Andel af 

volumen som 

en procentdel 

af samlet 

Andel af 

ordrer udført 

i procent af 

Procentdel af 

passive ordrer 

Procentdel af 

aggressive 

ordrer 

Procentdel af 

rettede ordrer 

 

 



                 

S i d e 8 | 8  

  

volumen i 

denne klasse  

samlet antal i 

denne klasse 

 

 

  

Ved ’Ja’ ovenfor skal feltet 

ikke udfyldes 

     

 


