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Best execution rapport 2020   

I henhold til MiFID II direktivet udarbejder og offentliggør Djurslands Bank en gang om året en rapport indeholden-

de en oversigt med de fem vigtigste handelssteder vedr. aktier, obligationer og investeringsforeninger. 

Djurslands Bank vurderer, at de anvendte handelssteder samlet giver det bedst mulige resultat for vores kunder. 

I denne vurdering er der lagt vægt på aktuel pris og aktuelle omkostninger, men lige så vigtigt er at skabe et auto-

matisk og hurtigt systemsetup for gennemførelse af handler. 

Kundekategori Detailkunder 

Instrumentkategori  Aktier 

Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 

handel pr. børsdag i 2020 

Nej 

De fem vigtigste handels-

steder, målt i omsætnings-

volumen (aftagende række-

følge)  

Andel af omsætningsvolu-

men i procent af samlet vo-

lumen i den pågældende 

kategori  

Andel af udførte ordrer i 

procent af samlet antal i 

den pågældende kategori  

Sydbank 

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 

78,54% 81,78% 

Jyske Bank 

3M5E1GQGKL17HI6CPN30 

18,57% 18,00% 

Nordea Bank Finland 

529900ODI3047E2LIV03 

1,79% 0,12% 

Arbejdernes Landsbank 

549300D6BJ7XOO03RR69 

0,41% 0,01% 

ABN Amro 

5299000RWD2J46DMCW33 

0,38% 0,02% 
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Kundekategori Detailkunder 

Instrumentkategori  Obligationer 

Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 

handel pr. børsdag i 2020 

Nej 

De fem vigtigste handels-

steder, målt i omsætnings-

volumen (aftagende ræk-

kefølge)  

Andel af omsætningsvolu-

men i procent af samlet vo-

lumen i den pågældende 

kategori  

Andel af udførte ordrer i 

procent af samlet antal i 

den pågældende kategori  

Sydbank 

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 

76,70% 98,47% 

Nykredit Bank 

52965FONQ5NZKP0WZL45 

16,91% 0,95% 

Jyske Bank 

3M5E1GQGKL17HI6CPN30 

6,21% 0,43% 

Danske Bank 

MAES062Z2104RZ2U7M96 

0,17% 0,10% 

Spar Nord  

549300DHT635Q5P8J715 

0,01% 0,05% 
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Kundekategori Detailkunder 

Instrumentkategori  Investeringsforeninger 

Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 

handel pr. børsdag i 2020 

Nej 

De fem vigtigste handels-

steder, målt i omsætnings-

volumen (aftagende ræk-

kefølge)  

Andel af omsætningsvolu-

men i procent af samlet vo-

lumen i den pågældende 

kategori  

Andel af udførte ordrer i 

procent af samlet antal i 

den pågældende kategori  

BI Asset Management 

Fondsmæglerselskab 

549300RT3HUPVHDUZ811 

51,45 14,30% 

Sydbank 

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 

37,51% 78,77% 

LD Markets 

5299005QIT19WQ32N972 

5,22% 0,43% 

Jyske Bank 

3M5E1GQGKL17HI6CPN30 

3,44% 3,13% 

Danske Bank 

MAES062Z2104RZ2U7M96 

0,87% 2,03% 
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