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Autorisert og regulert av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin») (BaFin 
registreringsnummer 148759) og Deutsche Bundesbank. IG Europe GmbHs svenske kontor er  

registrert hos Finansinspektionen.

HVOR VIKTIG FOR IG ER KURS, KOSTNAD, HURTIGHET OG SANNSYNLIGHET FOR EXECUTION NÅR 
KVALITETEN AV EXECUTION VURDERES?

Vi vurderer faktorene som er relevant for utførelsen av best execution, 
inkludert:

1. Kurs

2. Kostnad

3. Hurtighet

4. Sannsynlighet for execution

Når vi bestemmer viktigheten av disse faktorene bruker vi følgende 
kriterier: 

a)	 	egenskapene	til	kunden,	inkludert	klassifisering	av	kunden	som	
enten profesjonell eller ikke-profesjonell;

b) egenskapene til kundeordren;

c)	 	egenskapene	til	det	finansielle	instrumentet	som	er	underlagt	
ordren; og 

d)  egenskapene til utførelsesstedene eller handelsplasser som 
den aktuelle ordren kan rettes, og hvor kun en handelsplass er 
tilgjengelig,	hvorvidt	tilstrekkelig	tiltak	for	å	finne	referanseverdier	
til	det	finansielle	instrumentet	til	et	underliggende	produkt	for	å	
sikre utførelseskvalitiet.

Kurs er IGs viktigste faktor for vurdering av beste execution. En 
full revisjon av livssyklusen til enhver ordre er tilgjengelig for 
kundeservicepersonalet når de håndterer kundeforespørsler. Vi 
bruker også eksterne markedsdataleverandører for å revidere og 
overvåke historiske kjøps- og salgskurser, og informasjon om de siste 
posisjonene.

HAR IG NOEN NÆRE KOBLINGER, INTERESSEKONFLIKTER OG FELLES EIERSKAP MED TANKE PÅ 
HANDELSPLASSER BRUKT TIL ORDREEXECUTION?

Når du kjøper eller selger Turbowarranter hos IG Europe GmbH 
tilegner du deg eller kvitter du deg med verdipapirer utstedt av 
Raydius GmbH, et selskap som inngår i IG Group. Alle ordrer 
vil bli sendt til MTFen hvor Turbowarranten er tilgjengelig for 
trading. Denne prosessen tillater at execution skjer gjennom en 
transparent matching av ordreboken, på en ikke-skjønnsmessig 
måte, mellom medlemmer av tradingstedet og innsendte ordre. 
Tradingplattformen Spectrum er drevet av Spectrum MTF Operator 
GmbH, et selskap som inngår i IG Group.

Brightpool Limited, som også er inkludert i IG Group, handler 
som market maker for de utstedte verdipapirene til Raydius for å 
kunne tilby konkurransedyktige priser og likviditet under normale 
åpningstider på Spectrum. Alle priser som utføres på MTFen er 
underlagt transparens både før og etter handelen i henhold til 
gjeldende reguleringer.

HAR IG NOEN BESTEMTE BETALINGS-, RABATT- ELLER TILBAKEBETALINGSAVTALER MED NOEN 
HANDELSPLASS?

IG har ingen slike avtaler med noen handelsplass, og vi deltar heller 
ikke i noe program for betaling av ordrestrøm (PFOF).

HAR IG GJORT NOEN ENDRINGER I UTVALG AV HANDELSPLASSER OG, I SÅ FALL, HVA VAR FAKTORENE SOM 
FØRTE TIL DISSE ENDRINGENE?

IG Europe lansert Turbo24-produktet i oktober 2019 og valgte å 
bruke Spectrum MTF Operator GmbH som utførelsessted for dette 
døgnåpne produktet.
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HVILKE FORSKJELLER, HVIS NOEN, ER DET I EXECUTION AV ORDRE FRA DE FORSKJELLIGE 
KUNDEKATEGORIENE?

IG leverer best mulig execution til to kundekategorier: ikke-
profesjonelle og profesjonelle kunder. Vår automatiske ordresystem 
er ikke designet for å behandle sammenlignbare ordre fra 
profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder forskjellig. Vi er derimot 
pålagt å vurdere våre kunders ulike egenskaper når vi designer 
systemer og utfører ordre, og må vise til denne informasjonen 
separat.

Variasjonen i data mellom ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder 
er vanligvis et resultat av forskjellige typer trading som hver kunde 
bedriver, i stedet for en indikering at sammenlignbare ordrer fra 
profesjonelle eller ikke-profesjonelle kunder behandles forskjellig i 
systemene våre.

BESKRIV NÅR ANDRE KRITERIER BLE GITT FORRANG OVER KURS OG KOSTNAD VED EXECUTION AV ORDRE 
FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER, OG FORKLAR HVORDAN DETTE OPPRETTHOLDT BEST EXECUTION FOR 
KUNDEN

For våre ikke-profesjonelle kunder er ordre, kurs og kostnader 
det viktigste vi tar hensyn til. Under visse omstendigheter kan vi 
derimot bestemme at andre faktorer for execution gis forrang over 
umiddelbare kurs- og kostnadsfaktoren dersom de bidrar til å levere 
det beste mulige resultatet for kunden. Et eksempel på dette kan 
være:

•	 Spesifikke	instruksjoner	fra	kunden

HVILKE DATA ELLER VERKTØY BRUKER IG FOR Å OVERVÅKE KVALITETEN PÅ EXECUTION?

Når det gjelder Turbo24 kan vi analysere data basert på:

1. Kursrettferdighet

2. Ordreavvisning

3. Avvik og systemproblemer for execution

4. Omfanget og typen av spørsmål knyttet til utførelsen

Vi mottar denne informasjonen fra RTS 27-rapporter satt sammen 
av den underliggende handelsplassen så snart informasjonen blir 
tilgjengelig, og fra data som gjøres tilgjengelig for IG fra uavhengige 
eksterne markedsdataleverandører for eksempel. 

BRUKER IG LEVERANDØRER AV KONSOLIDERTE OFFENTLIGGJØRINGSSYSTEMER SOM EN MÅTE Å TILBY 
BESTE EXECUTION?

Leverandører av konsoliderte offentliggjøringssystemer (CTPer) 
tilbyr	en	tjeneste	som	kombinerer	kurs-	og	volumdata	fra	flere	
execution- og handelsplasser i en kontinuerlig elektronisk datastrøm 
for	individuelle	finansielle	instrumenter.	De	kan	derfor	tilby	brukbar	
data som kan brukes til å måle beste execution, spesielt med tanke 
på kurs. Denne typen tjeneste er veldig ny og etableres fortsatt i 
Europa, hvor leverandørene trenger autorisasjon under den nye 
innførte MiFID II-reguleringen. 

Som et resultat av dette kan ikke IG bruke et konsolidert 
offentliggjøringssystem for referansemåling av kurser på europeiske 
produkter. Vi vil derimot fortsette å overvåke utviklingen av denne 
tjenesten i Europa.
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