
 

 
 
 

Informacja dotycząca najlepszych systemów wykonywania zleceń i jakości 
wykonywania zleceń 

 
 
Informacja ta jest wymagana wyłącznie dla instrumentów Equity CFD oraz Akcji Syntetycznych i 
dotyczy roku 2017. 
 
Systemem wykonywania zleceń na instrumentach Equity CFD i Akcje Syntetyczne były Saxo Bank A/S 
oraz Maybank Kim Eng Securities Ltd. 
 
Klienci indywidualni 
 

 

% wolumenu % wykonanych zleceń % zleceń pasywnych % zleceń agresywnych 

Saxo Bank A/S 94,61% 90,01% 11,23% 88,77% 

Maybank Kim 
Eng Securities 
Ltd. 

5,39% 9,99% 9,60% 90,40% 

 
 
Klienci instytucjonalni 
 

 

% wolumenu % wykonanych zleceń % zleceń pasywnych % zleceń agresywnych 

Saxo Bank A/S 100% 100% 5% 95% 

 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, XTB musi podać do wiadomości publicznej podsumowanie 

analizy i wniosków dotyczących jakości wykonywania zleceń w systemach wykonywania zleceń. Takie 

podsumowanie powinno zawierać następujące informacje: 

(a) wyjaśnienie względnego znaczenia, jakie firma nadała czynnikom wykonywania zleceń obejmującym 
cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania zlecenia lub wszelkiego rodzaju inne 
aspekty, w tym czynniki jakościowe, przy ocenie jakości wykonywania zleceń 

 
Systemem wykonywania zleceń na instrumentach Equity CFD i Akcje Syntetyczne były w 2017 roku 
Saxo Bank A/S oraz Maybank Kim Eng Securities Ltd. Transakcje były następnie kierowane przez 
tych brokerów i dostawców płynności na rynki regulowane lub alternatywne systemy obrotu przy 
użyciu Smart Order Routing w celu osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku dla klienta. XTB DM S.A. 
ma długoletnie relacje z Saxo Bank A/S i Maybank Kim Eng Securities Ltd., który jest uważany 
za jedną z wiodących firm na rynku.  

 

(b) opis wszelkich bliskich powiązań, konfliktów interesów i wspólnej własności w odniesieniu 
do wszelkich systemów wykonywania zleceń stosowanych do wykonywania zleceń 

 



Nie istnieje konflikt interesów pomiędzy Saxo Bank A/S, Maybank Kim Eng Securities Ltd. a XTB DM 
S.A. 

 
(c) opis wszelkich szczególnych uzgodnień z dowolnymi systemami wykonywania zleceń w odniesieniu 

do dokonanych lub otrzymanych płatności, zniżek, rabatów lub otrzymanych korzyści niepieniężnych 
 

Nie ma jakichkolwiek uzgodnień w odniesieniu do płatności, zniżek, rabatów lub otrzymanych 
korzyści niepieniężnych pomiędzy XTB DM S.A. a Saxo Bank A/S i Maybank Kim Eng Securities Ltd. 
odpowiednio. XTB DM S.A. płaci brokerom i dostawcom płynności jedynie prowizję za dokonanie 
zlecenia. 

 
(d) wyjaśnienie czynników, które doprowadziły do zmiany wykazu systemów wykonywania zleceń 

zawartego w strategii wykonywania zleceń firmy, gdyby taka zmiana nastąpiła 
 

W 2017 roku nie było zmian listy brokerów. 
 
(e) wyjaśnienie, w jaki sposób wykonanie zlecenia zależne jest od kategorii klientów, w przypadku gdy 

firma w różny sposób obsługuje różne kategorie klientów oraz gdy może to wpłynąć na uzgodnienia 
dotyczące wykonywania zleceń 

 
XTB DM S.A. nie kategoryzuje klientów z punktu widzenia wykonywania zleceń.  

 
(f) wyjaśnienie, czy w przypadku wykonywania zleceń klientów detalicznych pierwszeństwo nadano 

innym kryteriom niż bezpośrednia cena i koszt, oraz w jaki sposób te inne kryteria były pomocne 
w osiągnięciu możliwie najlepszego wyniku dla klienta pod względem całkowitego wynagrodzenia 

 
Nie ma dodatkowych kryteriów, które byłyby brane pod uwagę przy wykonywaniu zleceń z brokerami 
i dostawcami płynności wspomnianymi w punktach powyżej. 

 
(g) wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna zastosowała ewentualne dane lub narzędzia 

dotyczące jakości wykonywania zleceń, w tym wszelkie dane opublikowane zgodnie 
z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/575 

 
Nie ma dodatkowych narzędzi służących do pomiaru jakości wykonywania zleceń ze wspomnianymi 
brokerami i dostawcami płynności. XTB przywiązuje szczególną wagę do rzetelności brokerów 
i dostawców płynności oraz jakości zapewnianych przez nich systemów, co wyjaśnia dokonane 
wybory w celu znalezienia właściwych partnerów. 

 
(h) w stosownych przypadkach – wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna wykorzystała 

informacje udostępniane przez dostawcę informacji skonsolidowanych (CTP) w rozumieniu art. 65 
dyrektywy 2014/65/UE 

 
Nie dotyczy. 

 


