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Best Execution rapport for 2019 - Aktier 

Kundekategori Detailkunder 

Instrumentkategori  Aktier 

Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 

handel pr. børsdag i 2019 

Nej 

De fem vigtigste 

handelssteder, målt i 

omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge)  

Andel af 

omsætningsvolumen i 

procent af samlet volumen i 

den pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 

procent af samlet antal i 

den pågældende kategori  

Sydbank 

LEI-kode: 

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 

 

100 100 

 

 

 

 

 

 



Best Execution rapport for 2019 - Obligationer 

Kundekategori Detailkunder 

Instrumentkategori  Obligationer 

Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 

handel pr. børsdag i 2019 

Nej 

De fem vigtigste 

handelssteder, målt i 

omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge)  

Andel af 

omsætningsvolumen i 

procent af samlet volumen i 

den pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 

procent af samlet antal i 

den pågældende kategori  

Sydbank 

LEI-kode: 

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 

55  *) 55  *) 

Jyske Bank 

LEI-kode: 

3M5E1GQGKL17HI6CPN30 

25  *) 25  *) 

Arbejdernes Landsbank 

LEI-kode: 

549300D6BJ7XOO03RR69 

20  *) 20  *) 

*) Procentvis fordeling angivet efter kvalificeret skøn, da der ikke foreligger en specificeret statistik fra bankens dataleverandør. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Best Execution rapport for 2019 - Investeringsforeningsbeviser 

Kundekategori Detailkunder 

Instrumentkategori  Investeringsforeningsbeviser 

Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 

handel pr. børsdag i 2019 

Nej 

De fem vigtigste 

handelssteder, målt i 

omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge)  

Andel af 

omsætningsvolumen i 

procent af samlet volumen i 

den pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 

procent af samlet antal i 

den pågældende kategori  

Sydbank 

LEI-kode: 

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 

 

72  *) 75  *) 

BI Asset Management 

Fondsmæglerselskab A/S 

LEI-kode: 

549300RT3HUPVHDUZ811 

20  *) 20  *) 

Jyske Bank 

LEI-kode: 

3M5E1GQGKL17HI6CPN30 

8  *) 5  *) 

*) Procentvis fordeling angivet efter kvalificeret skøn, da der ikke foreligger en specifik  statistik fra bankens dataleverandør. 

 

 

 

 

 

 



Best Execution rapport for 2019 – resume af analyse og konklusioner 
 
Kreditbanken har ved vurderingen af kvaliteten af udførelsen af ordrerne lagt særlig vægt på 
aktuel pris og aktuelle omkostninger. Andre kriterier har ikke haft forrang for disse faktorer. 
Kreditbanken har ikke indgået særlige aftaler om betalinger eller rabatter med de 
handelssteder, der anvendes til ordreudførelse.  
Der er endvidere ikke konstateret interessekonflikter mellem Kreditbanken og de anvendte 
handelssteder.  
Øvrige instrumentkategorier er ikke angivet, da der har været under 1 handel i gennemsnit i 
hver af disse kategorier pr. børsdag i 2019.  
Kreditbanken har, udover detail-kunder, alene 1 tilvalgt professionel kunde. Der er ingen 
variation i ordreudførelsen på tværs af kundekategorier. 
 
 
Aabenraa, d. 22. april 2020 
 
Kreditbanken A/S 

 


