
Best Execution Rapport 2020 for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 

 

Sparekassen Sjælland-Fyn har ved vurderingen af kvaliteten af udførelsen af ordrerne lagt 

særlig vægt på aktuel pris, aktuelle omkostninger samt sandsynlighed for gennemførelse og 

afvikling. Sparekassen Sjælland-Fyn har ikke indgået særlige aftaler om betalinger eller rabat- 

ter med det handelssted, der anvendes til ordreudførelse. 

 

Der er endvidere ikke konstateret interessekonflikter mellem sparekassen og handelsstederne, 

og der er ikke foretaget ændringer i listen over handelssteder, der er nævnt i Sparekassen 

Sjælland-Fyns ordreudførelsespolitik. 
 

 
Kundekategori Detailkunder 

Instrumentkategori 
Aktier 

Her angives det, hvis i gennemsnit <1 
handel pr. børsdag i det foregående år 

 
N 

De fem vigtigste handelssteder, målt i 
omsætningsvolumen (aftagende ræk- 
kefølge) 

Andel af omsætningsvolu- 
men i procent af samlet volu- 
men i den pågældende kate- 
gori 

Andel af udførte ordrer i procent 
af samlet antal i den pågæl- 
dende kategori 

Sydbank A/S, 
LEI kode: GP5DT10VX1QRQUKVBK64 

96,27 99,77 

Jyske Bank A/S, 

LEI kode: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30 
2,07 0,12 

Lån & Spar Bank A/S, 

LEI kode: 213800UYAHIRLZ4NSN67 
0,46 0,00 

Spar Nord Bank A/S, 

LEI kode: 549300DHT635Q5P8J715 
0,41 0,01 

Ringkjøbing Landbobank A/S 

LEI kode: 2138002M5U5K4OUMVV62 
0,23 0,01 



Kundekategori Detailkunder 

Instrumentkategori 
Investeringsbeviser 

Her angives det, hvis i gennemsnit <1 
handel pr. børsdag i det foregående år 

 
N 

De fem vigtigste handelssteder, målt i 
omsætningsvolumen (aftagende ræk- 
kefølge) 

Andel af omsætningsvolu- 
men i procent af samlet volu- 
men i den pågældende kate- 
gori 

Andel af udførte ordrer i procent 
af samlet antal i den pågældende 
kategori 

Sydbank A/S, 

LEI kode: GP5DT10VX1QRQUKVBK64 

80,84 93,06 

BankInvest Asset Management Fonds- 
mæglerselskab A/S, 
LEI kode: 549300RT3HUPVHDUZ811 

 
10,68 

 
3,76 

Jyske Bank A/S, 
LEI kode: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30 

8,29 2,36 

Nykredit Bank A/S, 

LEI kode: 52965FONQ5NZKP0WZL45 

0,10 0,65 

Danske Bank A/S, 
LEI kode: MAES062Z21O4RZ2U7M98 

0,07 0,10 

 

 

 
 

Kundekategori Detailkunder 

Instrumentkategori 
Obligationer 

  

Her angives det, hvis i gennemsnit <1 
handel pr. børsdag i det foregående år 

 
N 

De fem vigtigste handelssteder, målt i 
omsætningsvolumen (aftagende ræk- 
kefølge) 

Andel af omsætningsvolumen 
i procent af samlet volumen i 
den pågældende kategori 

Andel af udførte ordrer i pro- 
cent af samlet antal i den på- 
gældende kategori 

Sydbank A/S, 
LEI kode: GP5DT10VX1QRQUKVBK64 

68,74 98,89 

Nykredit Bank A/S, 

LEI kode: 52965FONQ5NZKP0WZL45 
18,61 0,48 

Jyske Bank A/S, 
LEI kode: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30 

11,75 0,51 

Spar Nord Bank A/S, 
LEI kode: 549300DHT635Q5P8J715 

0,63 0,05 

Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S 
Lei kode: 5299000RWD2J46DMCW33 

0,10 0,01 

 


