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INNLEDNING

Vi har en generell plikt til å utøve våre forretninger med deg på en ærlig, rettferdig og profesjonell måte, og å handle i din beste interesse ved utførelse av ordre.

Mer uttrykkelig, når vi utfører ordre på dine vegne vil vi skaffe deg best mulig utførelse (‘beste resultat’) dvs. at vi vil handle i henhold til en policy som vi har opprettet for 
å kunne vedta rimelige handlinger for å oppnå best mulige resultat for kundene våre.

Dette dokumentet gir et sammendrag av denne policyen satt i kraft 1. november 2007.

Denne policyen utgjør en del av våre forretningsvilkår. Gjennom å samtykke til vilkårene i vår Kundeavtale samtykker du følgelig også til vilkårene i vår policy for 
ordreutførelse, slik som det er sammenfattet i dette dokumentet.

HVORDAN IVARETAR VI VÅR PLIKT TIL Å GI DEG BEST 
MULIG ORDREUTFØRELSE?

I henhold til vår policy For Ordreutførelse vil vi ta alle rimelig grep for å oppnå 
beste mulige resultat når vi utfører dine Transaksjoner med hensyn til eventuelle 
instruksjoner gitt av deg.Vår policy For Ordreutførelse består av et antall prosedyrer 
utformet for å oppnå best mulig resultat, med forbehold om og med hensyn 
til type ordre, de prioriteringer du har gjort oss oppmerksomme på angående 
oppfyllelse av disse ordrene, og de metodene som er i bruk på det aktuelle 
markedet med hensikt å produsere et resultat som, ifølge vårt syn, gir den beste 
balansen på tvers av eventuelle motstridende faktorer. Vår policy kan likevel ikke 
garantere at vår kurs alltid vil være bedre enn en kurs som er eller kunne ha vært 
tilgjengelig et annet sted når vi utfører en Transaksjon med deg.

HVA VI TAR I BETRAKTNING NÅR VI BEDØMMER OM VI 
OPPNÅR BEST MULIG ORDREUTFØRELSE FOR DEG

I forretninger oss imellom handler vi som fullmektig og ikke som agent på dine 
vegne, og vi handler derfor som det eneste utførelsesstedet for utførelsen av  
dine ordre.

Vi er forpliktet til å ta hensyn til en rekke faktorer når vi overveier hvordan vi kan 
gi deg best mulig ordreutførelse. Vi har vurdert pris til det viktigste, etterfulgt 
av: kostnader, størrelse, det underliggende markedets likviditet, hastighet og 
sannsynlighet for utførelsen og oppgjør. Den viktigste metoden vi bruker for å 
sikre at du får best mulig ordreutførelse er ved å sikre at vi i vår beregning av våre 
salgs-/kjøpskurser for CFDer anvender markedsprisen for det underliggende 
referanseproduktet som Transaksjonen vedrører. Vi har tilgang til en rekke ulike 
datakilder for å kunne generere markedskursen vår, det vil si vårt objektive syn på 
de kjøps- og salgskurser som finnes tilgjengelig.

Når vi utfører en ordre av en CFD på aksje på dine vegne debiterer vi en separat 
provisjon basert på den markedsprisen.

For spreadbaserte CFDer (for eksempel indeks, råvare- eller forex-CFDer) tar 
vi faktorer som rente, forventet utbytte og variasjoner i den underliggende 
kontrakten i betraktning for CFDens forfallsdato. Vi legger en IG-Spread til dette. 
IG-Spreaden vil ikke være større enn det omfang som publiseres i spreadtabellene 
på vår nettside i nettversjonen av Kontraktsinformasjonen. Som følge av alle disse 
varierende faktorene vil våre salgs- og kjøpskurser som regel ikke være den samme 
som spotkursen for det underliggende instrumentet.

For enkelte finansielle instrumenter kan det forekomme at det på tidspunktet 
du gir oss ordren ikke finnes et fungerende eller et åpent marked eller børs som 
referanseproduktet handles på. I slike tilfeller vil vi forsøke å fastsetteen rettferdig 
underliggende kurs basert på en rekke ulike faktorer, for eksempel prisbevegelser 
på nærstående børser og andre markedspåvirkninger, inkludert informasjon om 
våre kunders egne ordre.

SPESIFIKKE INSTRUKSJONER

Hvis du gir oss spesifikke instruksjoner, som å angi kursen for en CFD-transaksjon 
med oss (for eksempel gjennom anvendelse av en plattform for direktehandel, 
slik som L2), eller å angi kursen som en Transaksjon skal avsluttes på om markedet 
beveger seg mot deg (for eksempel en Transaksjon med Begrenset Risiko), eller be 
oss om å arbeide med å fylle en ordre, vil disse instruksjonene prioriteres fremfor 
andre aspekter av vår policy.

En Transaksjon med en Regulert Risiko-Stopp vil avsluttes ved Stoppnivået hvis 
limitprisen nås, men hvis en Ikke-Garantert Stopp er satt kan prisen som oppnås 
være dårligere enn på det nivået du satte den Ikke-Garanterte Stoppen, eller som 
den ble utløst på, spesielt hvis prisen fortsetter å bevege seg mot deg.

SAMMENSLÅING

Vi vil kunne slå sammen din instruksjon om å avslutte, for eksempel vedrørende 
en Ikke-Garantert Stopp, med transaksjoner for andre av våre kunder for å utføre 
dem som en enkelt ordre. Dette vil skje hvis vi med rimelighet anser at det samlet 
sett er er i våre kunders beste interesse og at det er usannsynlig at det vil være 
ufordelaktig for deg.

En slik sammenslåing kan likevel være ufordelaktig for deg vedrørende en  
enkelt ordre.

VI HAR INGEN FORVALTNINGSPLIKT

Vår forpliktelse til å skaffe deg best mulig ordreutførelse betyr ikke at vi har noen 
forvaltningsplikt utover de spesifikke regulerende forpliktelsene pålagt oss, eller 
som på annen måte kan være avtalt mellom oss. 

KONTROLL OG GJENNOMGANG AV VÅR POLICY  
FOR ORDREUTFØRELSE

Vi vil kontrollere effektiviteten av våre ordninger for ordreutførelse og vår policy 
For Ordreutførelse. Vi vil fra tid til annen vurdere hvorvidt de stedene vi er 
avhengige av for å prissette våre Transaksjoner konsekvent lar oss oppnå best 
mulig ordreutførelse, eller hvorvidt vi behøver å gjøre endringer av våre ordninger 
for utførelse. Vivil også granske våre ordninger for ordreutførelse og vår policy 
For Ordreutførelse i henseende til vesentlige endringer vedrørende enten en av 
våre valgte prissettingskilder eller annet som på noen måte påvirker vår evne til 
å fortsette å utføre best mulige ordreutførelser. Hvis det skulle skje vesentlige 
endringer i våre ordninger for ordreutførelse eller policy For Ordreutførelse vil vi 
meddele deg om dette.

KONTRAKTSINFORMASJON

Fullstendig informasjon om handelsvilkårene for enkelte produkter er tilgjengelige 
på sidene med ‘kontraktsinformasjon’ på vår nettside.
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