Informação sobre os principais locais de execução e qualidade da execução

Esta informação é necessária apenas para instrumentos de Ações CFD e Ações Sintéticas referentes ao ano de
2017.
Os principais locais de execução para instrumentos de Ações CFD e Ações Sintéticas foram o SaxoBank A/S e
Maybank Kim EngSecuritiesLtd.
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Clientes institucionais
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Em conformidade com as regulações, a XTB deve publicar um resumo da análise e das conclusões que retiram
da supervisão pormenorizada da qualidade da execução obtida nas locais de execução. A publicação deve conter
as seguintes informações:
(a) uma explicação da importância relativa dada pela empresa aos fatores de execução de preço, custo,
velocidade, probabilidade de execução ou qualquer outro aspeto, incluindo fatores qualitativos, ao avaliar a
qualidade da execução
Em 2017 XTB DM S.A. executou transações em Ações CFD e Ações Sintéticas com o SaxoBank A/S ou
Maybank Kim Eng Securities Ltd. Essas ordens foram logo dirigidas por criadores de mercado e
fornecedores de liquidez para mercados organizados ou locais alternativos utilizando Smart Order Routing
para obter os melhores preços possíveis para os clientes. A XTB DM S.A. tem tido uma longa relação com o
Saxo Bank A/S e Maybank Kim Eng Securities Ltd. que é considerado uma das empresas principais do
mercado.

(b) uma descrição de quaisquer ligações estreitas, conflitos de interesses e propriedades comuns relativamente a
quaisquer plataformas de execução utilizadas para executar ordens

Não existe nenhum conflito de interesses entre o Saxo Bank A/S, Maybank Kim Eng Securities Ltd. e a XTB
DM S.A.
(c) uma descrição de quaisquer acordos específicos com plataformas de execução relativamente a pagamentos
efetuados ou recebidos, descontos, abatimentos ou benefícios não monetários recebidos
Não existem acordos relativos a pagamentos, descontos, abatimentos ou benefícios não monetários entre a
XTB DM S.A. e o Saxo Bank A/S e Maybank Kim Eng Securities Ltd., respetivamente. A XTB DM S.A.
efetua apenas pagamentos de comissão pela execução a esses criadores de mercado e fornecedores de
liquidez.

(d) uma explicação dos fatores conducentes a uma alteração na lista de plataformas de execução incluída na
política de execução da empresa, caso tenha sido efetuada uma tal alteração
Não houve alterações na lista de criadores de mercado e fornecedores de liquidez em 2017.

(e)
uma explicação do modo como a execução das ordens difere em função da categoria de clientes, caso a
empresa trate as diferentes categorias de clientes de modo distinto e caso isso seja suscetível de afetar os
mecanismos de execução das ordens
A XTB DM S.A. não classifica clientes desde a perspetiva da execução das ordens.

(f)
uma explicação de se foi dada precedência a outros critérios em relação ao preço e custo imediatos ao
executar ordens de clientes não profissionais e de que modo esses outros critérios foram determinantes para obter
o melhor resultado possível em termos de contrapartida pecuniária global para o cliente;
Não existem critérios adicionais ao executar ordens com criadores de mercado e fornecedores de liquidez acima
mencionados.

(g) uma explicação do modo como a empresa de investimento utilizou dados ou instrumentos relacionados com a
qualidade da execução, incluindo dados publicados ao abrigo do Regulamento Delegado (UE) 2017/575
Não existem instrumentos adicionais utilizados para medir a qualidade da execução com criadores de mercado e
fornecedores de liquidez acima mencionados. A XTB dá muita ênfase à confiabilidade e a qualidade de
criador de mercado o que confirma as escolhas feitas para encontrar o parceiro adequado.

(h)
se aplicável, uma explicação do modo como a empresa de investimento utilizou os dados de um
prestador de informações consolidadas em conformidade com o artigo 65.o da Diretiva 2014/65/UE.
Não aplicável.

