Informácie o prevodných miestach a kvalite vykonávania Pokynov za
rok 2018
I. Informácie o piatich najlepších miestach vykonávania Pokynov – neprofesionálni zákazníci

Trieda inštrumentu

CFD na Akcie, ETF CFD, Syntetické akcie

Oznámenie, ak <1
priemerná
Transakcia za
Obchodný deň v
predchádzajúcom
roku
Top 5 miest výkonu
zoradených podľa
objemu Transakcií
(zostupne)

Nie

Saxo Bank A/S
LEI:
549300TL5406IC1X
KD09

Podiel objemu
obchodovaného
ako percento z
celkovej sumy v
tejto triede

Podiel
Pokynov
vykonaných
ako
percento z
celkovej
sumy v tejto
triede

Percento
pasívnych
Pokynov

Percento
agresívnych
Pokynov

Percento
riadených
Pokynov

100%

86.72%

92.79%

7.21%

0.00%

Trieda inštrumentu

Kontrakty na vyrovnanie rozdielu (CFD)

Oznámenie, ak <1
priemerná
Transakcia za
Obchodný deň v
predchádzajúcom
roku
Top 5 miest výkonu
zoradených podľa
objemu Transakcií
(zostupne)

Nie

X-Trade Brokers DM
SA
LEI:
259400AVUPSABLE
XNT19

Podiel objemu
obchodovaného
ako percento z
celkovej sumy v
tejto triede

Podiel
Pokynov
vykonaných
ako
percento z
celkovej
sumy v tejto
triede

Percento
pasívnych
Pokynov

Percento
agresívnych
Pokynov

Percento
riadených
Pokynov

100%

98.08%

6.96%

93.04%

0.00%

Trieda inštrumentu

OMI

Oznámenie, ak <1
priemerná
Transakcia za
Obchodný deň v
predchádzajúcom
roku
Top 5 miest výkonu
zoradených podľa
objemu Transakcií
(zostupne)

Nie

KBC cenné papiere
NV
LEI:
2138005SP78ELT82
2P61

Podiel objemu
obchodovaného
ako percento z
celkovej sumy v
tejto triede

Podiel
Pokynov
vykonaných
ako
percento z
celkovej
sumy v tejto
triede

Percento
pasívnych
Pokynov

Percento
agresívnych
Pokynov

Percento
riadených
Pokynov

100%

93.93%

87.86%

12.14%

0.00%

II. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("XTB") čerpá z detailného monitorovania kvality
vykonávania Pokynov dosahovanej v prevodných miestach, kde XTB vykonala v roku 2018
všetky Pokyny Zákazníkov za nasledovných podmienok:
V súlade s predpismi, XTB zverejní zhrnutie analýzy a závery týkajúce sa kvality vykonania
Pokynov dosahovanej v prevodných miestach. Zhrnutie obsahuje nasledujúce informácie:

(a) vysvetlenie, aký relatívny význam obchodník s cennými papiermi pri posudzovaní kvality
vykonania prisúdil faktorom ovplyvňujúcim prevedenie, ako je cena, náklady, rýchlosť,
pravdepodobnosť vykonania alebo akékoľvek iné hľadisko vrátane kvalitatívnych faktorov pri
posudzovaní kvality vykonávania;

CFD na Akciách, ETF CFD, Syntetických akciách: Saxo Bank A / S bola prevodným miestom
takýchto Finančných nástrojov v roku 2018. Transakcie boli potom smerované cez tohto
Sprostredkovateľa a poskytovateľa likvidity na regulované trhy alebo alternatívne obchodné
systémy (pomocou inteligentného smerovania Pokynov) na účely dosiahnutia čo najlepšieho
výsledku pre Zákazníkov. XTB má dlhodobý vzťah so Saxo Bank A / S, ktorá je považovaná za
jednu z vedúcich spoločností na trhu.
Kontrakty na vyrovnanie rozdielu: V roku 2018 bola XTB prevodným miestom takýchto
Finančných nástrojov. V procese vykonávania Pokynov poskytla XTB jednotlivým faktorom
taký relatívny význam: najvyššie hodnotenie - Cena Finančného nástroja alebo Podkladového
aktíva, ako aj rýchlosť a pravdepodobnosť uzatvorenia Transakcie; vysoké hodnotenie - objem
Transakcie, technologická stabilita a náklady na vykonanie Pokynu; stredné hodnotenie povaha Pokynu; nízke hodnotenie - iné faktory.
OMI: KBC Securities NV bola prevodným miestom takýchto Finančných nástrojov v roku 2018.
V záujme zabezpečenia čo najlepších výsledkov pre Zákazníkov počas vykonávania Pokynov,
KBC Securities NV, prostredníctvom ktorej XTB uskutočňovala Pokyny Zákazníkov, zohľadnila
nasledujúce faktory: cena OMI; náklady súvisiace s vykonaním Pokynu; čas a rýchlosť
prevedenia Pokynov; pravdepodobnosť uzatvorenie Transakcie a jej jednoduchosť vyrovnania;
veľkosť Transakcie; zvláštne vlastnosti Pokynu.
(b) Popis prípadných úzkych väzieb, konfliktov záujmov a spoločného vlastníctva s
ktorýmkoľvek z prevodných miest využívaných na vykonávanie Pokynov;

Medzi Saxo Bank A / S, KBC Securities NV a XTB neexistuje konflikt záujmov.

(c) Popis prípadných osobitných dohôd s ktorýmkoľvek z prevodných miest týkajúcich sa
vyplácaných či prijímaných platieb a prijatých zliav, rabatov či nepeňažných výhod;

Neexistujú žiadne zvláštne dojednania o prijatých platbách, obdržaných zľavách, rabatoch
alebo nepeňažných výhodách medzi spoločnosťami XTB a Saxo Bank A / S a KBC Securities
NV. XTB platí Sprostredkovateľom a poskytovateľom likvidity iba províziu za dokončenie
Pokynu.

(d) vysvetlenie faktorov, ktoré viedli k zmene zoznamu prevodných miest uvedených v
Stratégii vykonávania Pokynov, ak k takejto zmene došlo;

V roku 2018 nedošlo k žiadnym zmenám v zozname Sprostredkovateľov.

(e) vysvetlenie spôsobu, akým sa vykonávania Pokynu líši podľa kategorizácie Zákazníka, kde
spoločnosť zaobchádza s kategóriami Zákazníkov odlišne a kde môže ovplyvniť spôsob
vykonávania Pokynov;

XTB neklasifikuje Zákazníkov z pohľadu vykonávania Pokynov.

(f) vysvetlenie, či pri vykonávaní Pokynov Neprofesionálnych klientov bola daná prednosť iným
kritériám, ako sú cena a náklady a ako tieto iné kritériá prispeli k zabezpečeniu najlepšieho
možného výsledku pre Zákazníka z hľadiska celkového plnenia;

Neexistujú žiadne ďalšie kritériá, ktoré by sa zohľadnili pri vykonávaní Pokynov so
Sprostredkovateľmi a poskytovateľmi likvidity uvedenými v predchádzajúcich bodoch.
.
(g) vysvetlenie, akým spôsobom obchodník s cennými papiermi použil údaje či nástroje
súvisiace s kvalitou vykonávania vrátane údajov zverejnených podľa nariadenia Delegovaného
nariadenia Komisie (EÚ) 2017/575;

Nie sú využívané žiadne ďalšie údaje či nástroje na meranie kvality vykonávanie s uvedenými
Sprostredkovateľmi a poskytovateľmi likvidity. XTB prikladá mimoriadny význam spoľahlivosti
Sprostredkovateľov a poskytovateľov likvidity a taktiež kvalite systémov, ktoré poskytuje, čo
vysvetľuje rozhodnutie výberu vhodných partnerov.

(h) V relevantných prípadoch vysvetlenie, akým spôsobom obchodník s cennými papiermi
použil výstup od poskytovateľa konsolidovaného informačného zriadeného podľa článku 65
smernice 2014/65 / EÚ;
Nevyužíva sa.

I. Informácie o piatich najlepších miestach realizácie - Profesionálni klienti
Trieda inštrumentu

CFD na Akcie, ETF CFD, Syntetické akcie

Oznámenie, ak <1
priemerná Transakcia za
Obchodný deň v
predchádzajúcom roku
Top 5 miest výkonu
zoradených podľa objemu
Transakcií (zostupne)

Nie

Saxo Bank A/S
LEI:
549300TL5406IC1XKD09

Podiel objemu
Podiel
Percento
Percento
obchodovaného
Pokynov
pasívnych agresívnych
ako percento z vykonaných Pokynov
Pokynov
celkovej sumy v
ako
tejto triede
percento z
celkovej
sumy
v tejto
triede
100%

96.18%

92.79%

7.21%

Percento
riadených
Pokynov

0.00%

Trieda inštrumentu

Kontrakty na vyrovnanie rozdielu (CFD)

Oznámenie, ak <1
priemerná Transakcia
za Obchodný deň v
predchádzajúcom
roku
Top 5 miest výkonu
zoradených podľa
objemu Transakcií
(zostupne)

Nie

Podiel objemu
obchodovaného
ako percento z
celkovej sumy v
tejto triede

Podiel
Pokynov
vykonaných
ako
percento z
celkovej
sumy v tejto
triede

Percento
pasívnych
Pokynov

Percento
agresívnych
Pokynov

Percento
riadených
Pokynov

100%

99.31%

2.88%

97.12%

0.00%

X-Trade Brokers DM
SA
LEI:
259400AVUPSABLEX
NT19

Trieda inštrumentu

OMI

Oznámenie, ak <1
priemerná Transakcia za
Obchodný deň v
predchádzajúcom roku
Top 5 miest výkonu
zoradených podľa
objemu Transakcií
(zostupne)

Nie

KBC cenné papiere NV
LEI:
2138005SP78ELT822P61

Podiel objemu
Podiel
Percento
Percento
Percento
obchodovaného
Pokynov
pasívnych agresívnych riadených
ako percento z vykonaných Pokynov
Pokynov
Pokynov
celkovej sumy v
ako
tejto triede
percento z
celkovej
sumy
v tejto
triede
100%

98.72%

92.13%

7.78%

0.00%

II. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("XTB") čerpá z detailného monitorovania kvality
vykonávania Pokynov dosahovanej v prevodných miestach, kde XTB vykonala v roku 2018
všetky Pokyny Zákazníkov za nasledovných podmienok:
V súlade s predpismi, XTB zverejní zhrnutie analýzy a závery týkajúce sa kvality vykonania
Pokynov dosahovanej v prevodných miestach. Zhrnutie obsahuje nasledujúce informácie:

(a) vysvetlenie, aký relatívny význam obchodník s cennými papiermi pri posudzovaní kvality
vykonania prisúdil faktorom ovplyvňujúcim prevedenie, ako je cena, náklady, rýchlosť,
pravdepodobnosť vykonania alebo akékoľvek iné hľadisko vrátane kvalitatívnych faktorov pri
posudzovaní kvality vykonávania;

CFD na Akciách, ETF CFD, Syntetických akciách: Saxo Bank A / S bola prevodným miestom
takýchto Finančných nástrojov v roku 2018. Transakcie boli potom smerované cez tohto
Sprostredkovateľa a poskytovateľa likvidity na regulované trhy alebo alternatívne obchodné
systémy (pomocou inteligentného smerovania Pokynov) na účely dosiahnutia čo najlepšieho
výsledku pre Zákazníkov. XTB má dlhodobý vzťah so Saxo Bank A / S, ktorá je považovaná za
jednu z vedúcich spoločností na trhu.
Kontrakty na vyrovnanie rozdielu: V roku 2018 bola XTB prevodným miestom takýchto
Finančných nástrojov. V procese vykonávania Pokynov poskytla XTB jednotlivým faktorom
taký relatívny význam: najvyššie hodnotenie - Cena Finančného nástroja alebo Podkladového
aktíva, ako aj rýchlosť a pravdepodobnosť uzatvorenia Transakcie; vysoké hodnotenie - objem
Transakcie, technologická stabilita a náklady na vykonanie Pokynu; stredné hodnotenie povaha Pokynu; nízke hodnotenie - iné faktory.
OMI: KBC Securities NV bola prevodným miestom takýchto Finančných nástrojov v roku 2018.
V záujme zabezpečenia čo najlepších výsledkov pre Zákazníkov počas vykonávania Pokynov,
KBC Securities NV, prostredníctvom ktorej XTB uskutočňovala Pokyny Zákazníkov, zohľadnila
nasledujúce faktory: cena OMI; náklady súvisiace s vykonaním Pokynu; čas a rýchlosť
prevedenia Pokynov; pravdepodobnosť uzatvorenie Transakcie a jej jednoduchosť vyrovnania;
veľkosť Transakcie; zvláštne vlastnosti Pokynu.
(b) Popis prípadných úzkych väzieb, konfliktov záujmov a spoločného vlastníctva s
ktorýmkoľvek z prevodných miest využívaných na vykonávanie Pokynov;

Medzi Saxo Bank A / S, KBC Securities NV a XTB neexistuje konflikt záujmov.

(c) Popis prípadných osobitných dohôd s ktorýmkoľvek z prevodných miest týkajúcich sa
vyplácaných či prijímaných platieb a prijatých zliav, rabatov či nepeňažných výhod;

Neexistujú žiadne zvláštne dojednania o prijatých platbách, obdržaných zľavách, rabatoch
alebo nepeňažných výhodách medzi spoločnosťami XTB a Saxo Bank A / S a KBC Securities
NV. XTB platí Sprostredkovateľom a poskytovateľom likvidity iba províziu za dokončenie
Pokynu.

(d) vysvetlenie faktorov, ktoré viedli k zmene zoznamu prevodných miest uvedených v
Stratégii vykonávania Pokynov, ak k takejto zmene došlo;

V roku 2018 nedošlo k žiadnym zmenám v zozname Sprostredkovateľov.

(e) vysvetlenie spôsobu, akým sa vykonávania Pokynu líši podľa kategorizácie Zákazníka, kde
spoločnosť zaobchádza s kategóriami Zákazníkov odlišne a kde môže ovplyvniť spôsob
vykonávania Pokynov;

XTB neklasifikuje Zákazníkov z pohľadu vykonávania Pokynov.

(f) vysvetlenie, či pri vykonávaní Pokynov Neprofesionálnych klientov bola daná prednosť iným
kritériám, ako sú cena a náklady a ako tieto iné kritériá prispeli k zabezpečeniu najlepšieho
možného výsledku pre Zákazníka z hľadiska celkového plnenia;

Neexistujú žiadne ďalšie kritériá, ktoré by sa zohľadnili pri vykonávaní Pokynov so
Sprostredkovateľmi a poskytovateľmi likvidity uvedenými v predchádzajúcich bodoch.
.
(g) vysvetlenie, akým spôsobom obchodník s cennými papiermi použil údaje či nástroje
súvisiace s kvalitou vykonávania vrátane údajov zverejnených podľa nariadenia Delegovaného
nariadenia Komisie (EÚ) 2017/575;

Nie sú využívané žiadne ďalšie údaje či nástroje na meranie kvality vykonávanie s uvedenými
Sprostredkovateľmi a poskytovateľmi likvidity. XTB prikladá mimoriadny význam spoľahlivosti
Sprostredkovateľov a poskytovateľov likvidity a taktiež kvalite systémov, ktoré poskytuje, čo
vysvetľuje rozhodnutie výberu vhodných partnerov.

(h) V relevantných prípadoch vysvetlenie, akým spôsobom obchodník s cennými papiermi
použil výstup od poskytovateľa konsolidovaného informačného zriadeného podľa článku 65
smernice 2014/65 / EÚ.
Nevyužíva sa.

