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INTRODUKTION

Vi har en generell skyldighet att förrätta våra affärer med Er ärligt, rättvist och professionellt och agera i Ert bästa intresse när vi verkställer order.

Mer uttryckligen, när vi verkställer order för Er räkning skall vi tillhandahålla Er med bästa möjliga utförande (s.k. ‘best execution’), dvs. vi skall verka i enlighet med en 
policy som vi har upprättat för att kunna vidta rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för våra kunder.

Detta dokument ger en sammanfattning av den policyn. Den gäller från 1 november 2007.

Denna policy utgör del av våra affärsvillkor. Genom att samtycka till villkoren i vårt Kundavtal samtycker Ni följaktligen även till villkoren i vår verkställningspolicy, såsom 
sammanfattade i det här dokumentet.

HUR IAKTTAR VI VåR PLIKT ATT GE ER bÄSTA  
MÖjLIGA UTFÖRANDE?

När vi verkställer transaktioner åt Er kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att 
uppnå det bästa möjliga resultatet för Er genom att verkställa de transaktionerna 
i enlighet med vår orderverkställningspolicy och med förbehåll för eventuella 
särskilda instruktioner mottagna från Er. Vår orderverkställningspolicy består av ett 
antal procedurer som är utformade för att uppnå bästa möjliga utföranderesultat, 
med förbehåll för och med hänsyn tagen till Era orders karaktär, de prioriteter Ni 
har uppmärksammat oss på angående fyllandet av dessa order och de metoder 
som är i bruk på den berörda marknaden med avsikt att producera ett resultat 
vilket, enligt vår uppfattning, ger den bästa balansen bland ett antal ibland 
motstridande faktorer. Vår policy kan dock inte garantera att när vi verkställer en 
transaktion med Er kommer vårt pris alltid att vara bättre än ett pris vilket finns eller 
kan finnas tillgängligt på annat håll. 

VAD VI bEAKTAR NÄR VI bEDÖMER HURUVIDA VI 
UPPNåR bÄSTA MÖjLIGA VERKSTÄLLANDE FÖR ER

I affärer oss emellan agerar vi som huvudman och inte som ett ombud för Er 
räkning och vi agerar således som den enda verkställandeplatsen för verkställandet 
av Era order.

Vi är förpliktade att ta ett antal faktorer med i beräkningen när vi överväger hur 
vi kan ge Er bästa möjliga utförande. Vi har bedömt pris som den viktigaste följt 
av: kostnader, storlek, den underliggande marknadens likviditet, snabbhet samt 
verkställandets och avslutets sannolikhet. Det huvudsakliga sättet på vilket vi skall 
försäkra att Ni får bästa möjliga utförande är genom att försäkra att i vår beräkning 
av våra sälj-/köppriser för CFD:er använder vi marknadspriset för den 
underliggande referensprodukten vilken transaktionen står i samband med. Vi har 
tillgång till ett antal olika datakällor för att kunna generera vårt marknadspris, dvs. 
vår objektiva åsikt om de köp- och säljkurser som finns tillgängliga. 

När vi verkställer en order för en aktie-CFD för Er räkning debiterar vi ett separat 
courtage baserat på det marknadspriset.

För CFD:er baserade på spread (till exempel index-, råvaru- eller forex-CFD:er) tar 
vi faktorer med i beräkningen såsom ränta, förväntad utdelning och variationer i 
det underliggande kontraktet för CFD:ens förfallodatum. Till detta lägger vi en  
IG-spread. IG-spreaden kommer inte att vara större än det omfång som publiceras 
i spreadtabellerna på vår webbplats i online-versionen av Kontraktsinformationen. 
På grund av alla dessa varierande faktorer kommer våra sälj-/köppriser normalt inte 
vara lika som avistakursen för det underliggande instrumentet.

För vissa finansiella instrument kan det vid tidpunkten då Ni ger oss ordern inte 
finnas en fungerande eller en öppen marknad eller börs på vilken 
referensprodukten handlas. I sådana fall fastställer vi ett rättvist underliggande pris 
baserat på ett antal faktorer, till exempel prisrörelser på närstående börser och 
annan marknadspåverkan, inklusive information om våra kunders egna order.

SÄRSKILDA INSTRUKTIONER

Då Ni ger oss särskilda instruktioner, inklusive anger priset för en CFD-transaktion 
med oss (till exempel genom att använda en plattform för direkthandel såsom L2), 
eller anger priset vid vilken en transaktion skall stängas om marknaden rör sig emot 
Er (till exempel en transaktion med Begränsad risk), eller ber oss fylla en order till 
dess hela ordern är fylld, kommer de instruktionerna ha företräde framför andra 
aspekter av vår policy.

En transaktion för vilken ett begränsad riskstopp har satts kommer att stängas vid 
stoppets nivå om limitpriset nås, men ett Icke-garanterat stopp har satts kan det 
pris som erhålls vara mindre bra än den nivå vid vilken Ni satt det icke-garanterade 
stoppet, eller vid vilken det utlöstes, särskilt om priset fortsätter att röra sig mot Er. 

SAMMANSLAGNING

Vi kan komma att slå ihop din instruktion om att stänga, till exempel avseende ett 
icke-garanterat stopp, med transaktioner för andra av våra kunder för att verkställa 
dem som en enda order. Detta kommer att ske då vi skäligen anser att detta är 
i våra kunders totala bästa intresse och är osannolikt att det totalt sett är till Er 
nackdel. Sådan sammanslagning kan dock vara till Er nackdel i förhållande till en 
enskild order. 

VI HAR INGA FÖRVALTNINGSSKyLDIGHETER, S.K. 
‘FIDUCIARy DUTIES’, GENTEMOT ER

Vårt åtagande att tillhandahålla Er med bästa möjliga utförande betyder inte att 
vi har några förvaltningsskyldigheter utöver de särskilda reglerande förpliktelser vi 
förelagts eller som på annat sätt har avtalats oss emellan.

KONTROLL OCH GRANSKNING AV VåR 
ORDERVERKSTÄLLNINGSPOLICy

Vi skall övervaka verkan av våra arrangemang för orderverkställning och vår 
orderverkställningspolicy. Vi skall från tid till annan utvärdera huruvida de platser 
vi är beroende av för att prissätta våra transaktioner konsekvent låter oss uppnå 
bästa möjliga utförande eller huruvida vi behöver göra förändringar av våra 
verkställningsarrangemang. Vi kommer även att granska våra arrangemang 
för orderverkställning och vår Orderverkställningspolicy beträffande väsentlig 
förändring med avseende på antingen en av våra valda prissättningsplatser eller 
som på annat sätt påverkar vår förmåga att fortsätta att uppnå bästa möjliga 
utförande. Om det skulle ske väsentliga förändringar av våra arrangemang för 
orderverkställning eller vår Orderverkställningspolicy kommer vi att meddela Er.

KONTRAKTSINFORMATION

Fullständig information om handelsvillkoren för enskilda produkter finns tillgänglig 
på sidorna med ‘kontraktsinformation’ på vår webbplats. 
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