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Information om utförande av order 
(Direktmedlemskap) 
 
Uppdaterad: 2023-04-20 (avser 2022) 
 
 
 
Klass av instrument Aktier & depåbevis 

(T12) 
    

Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i den 
klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel 
av det totala 
antalet utförda 
order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

First North Stockholm | FNSE 30,3 43,6 44,0 56,0 0 
OMX Stockholm | XSTO 30,0 28,8 44,4 55,6 0 
Spotlight Stock Market | XSAT 19,3 19,9 43,5 56,5 0 
Nordic SME | NSME 18,3 5,9 43,4 56,6 0 
Helsinki Stock Exchange | XHEL  0,6 0,3 35,0 65,0 0 
      
      
Klass av instrument Aktier & depåbevis 

(T34) 
    

Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i den 
klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel 
av det totala 
antalet utförda 
order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

OMX Stockholm | XSTO 53,3 47,3 46,4 53,6 0 
Nordic SME | NSME 20,6 10,2 46,8 53,2 0 
First North Stockholm | FNSE 15,5 29,5 43,9 56,1 0 
Spotlight Stock Market | XSAT 7,2 10,1 45,4 54,6 0 
Stockholm Dark Trades | DSTO 1,0 0,3 0,7 99,3 0 
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Klass av instrument Aktier & depåbevis 

(T56) 
    

Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i den 
klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel 
av det totala 
antalet utförda 
order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

OMX Stockholm | XSTO 87,3 83,1 47,7 52,3 0 
First North Stockholm | FNSE 4,9 7,7 46,4 53,6 0 
Stockholm Dark Trades | DSTO 2,1 0,6 0,2 99,8 0 
CBOE Europé | CEUX 2,0 4,2 0 100 0 
Aquis Exchange Europé | AQEU 1,6 2,8 0 100  
 
 
 
* Handel i aktier noterade på NasdaqOMX (XSTO): Avanza använder Nasdaqs SOR (Smart Order Router). Det innebär 
att våra order går till andra relevanta marknadsplatser för att hitta bästa pris. Dessa avslut genomförs av 3:e part och 
lappas på NasdaqOMX. Det är anledningen till att vi rent tekniskt genomför samtliga avslut på NasdaqOMX. Avanza 
uppfyller best execution till 99,54% på dessa marknader. Orsaken till ej 100% är tiden det tar för order att nå away market 
vilket gör att vi kan missa volymen. Professionella kunder hanteras på samma sätt som icke professionella kunder när det 
gäller orderutförande. Undantag är kunder som aktivt själva begär att deras order INTE ska hanteras via SOR (endast 
möjligt för professionella kunder som använder Online Trader). Professionella kunders order hanteras i övrigt på samma 
sätt som icke-professionella kunders order. 
 
 
 
 
Klass av instrument Aktiederivat     
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i den 
klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

Nasdaq XSTO 100 100 55 45 100 
      
* Avanza handlar endast aktiederivat på Nasdaq där vi är medlemmar. Standardiserade aktiederivat är inte ett 
fragmenterat värdepapper. Professionella kunders order hanteras på samma sätt som icke-professionella kunders order 
 
. 
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Klass av instrument Värdepapperiserade derivat    
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i den 
klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

First North Stockholm | FNSE 69 56,7 36,7 63,3 0 
Nordic MTF | NMTF  31 43,3 37,4 62,6 0 
NGM | XNGM 0 0 35,4 64,6 0 
First North Finland | FNFI 0 0 23,1 76,9 0 
      
* Avanza har en eventuell intressekonflikt gällande Avanza Markets där vi har ett samarbete med Morgan Stanley (MSI). 
Vi får betalt av MSI för de affärer som våra kunder genomför. Professionella kunders order hanteras på samma sätt som 
icke-professionella kunders order. 

 
 
 
 

     

Klass av instrument ETF / ETN / ETC    
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i den 
klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

OMX Stockholm | XSTO 91,1 78,3 48,7 51,3 0 
First North Stockholm | FNSE 8,9 21,7 40,5 59,5 0 
Copenhagen Stock Exchange | 
CSE 

0 0 43,4 56,6 0 

      
* Avanza lägger störst vikt på pris vid orderutförande i andra hand sannolikhet för utförande. Avanza ser inga 
intressekonflikter (ex Avanza Markets) i samband med orderutförande och har inget ägarskap i någon handelsplats. 
Avanza betalar handelsavgifter enligt handelsplatsernas officiella prislista. Orderutförande skiljer sig inte beroende på 
kundkategori. Professionella kunders order hanteras på samma sätt som icke-professionella kunders order. 
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Klass av instrument Skuldinstrument    
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i den 
klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

Nordic Growth Market | XNGM 92,6 53,6 59,1 40,9 0 
Spotlight Stock Market | XSAT 7,3 23,6 24,9 75,1 0 
OMX Stockholm | XSTO 0,2 22,8 16,0 84,0 0 
      
* Avanza lägger störst vikt på pris vid orderutförande i andra hand sannolikhet för utförande. Avanza ser inga 
intressekonflikter (ex Avanza Markets) i samband med orderutförande och har inget ägarskap i någon handelsplats. 
Avanza betalar handelsavgifter enligt handelsplatsernas officiella prislista. Orderutförande skiljer sig inte beroende på 
kundkategori. Professionella kunders order hanteras på samma sätt som icke-professionella kunders order. 

 
 
 
Klass av instrument Aktielån    
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i den 
klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

SEB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 100 100 0 100 100 
      
* Avanza Bank har bara en leverantör av aktielån. Dels pga av att vi har små volymer med många transaktioner som gör 
hanteringen dyr och skulle påverka priset negativt mot kund om vi skulle hantera aktielånen via fler aktörer. 
Professionella kunders order hanteras på samma sätt som icke-professionella kunders order. 
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Information om utförande av order (Ej 
direktmedlemskap, Placement, 
Transmission) 
Uppdaterad: 2023-04-20 (avser 2022) 
 
Handel via Virtu: Avanza är inte medlem på någon marknadsplats utanför Norden. All Avanzas handel i europeiska 
värdepapper och viss handel i amerikanska värdepapper går via Virtu Financial. Virtu genomför samtliga avslut för vår 
räkning enligt deras best execution policy. Avanza är klassad som en icke professionell kund hos Virtu. 
 
Handel via Morgan Stanley: All vår handel i kanadensiska och norska värdepapper samt viss handel i amerikanska 
värdepapper går via Morgan Stanley. Morgan Stanley genomför samtliga avslut för vår räkning enligt deras best 
execution policy. Avanza är klassad som en icke professionell kund hos Morgan Stanley.  
 
Morgan Stanley: 54930056FHWP7GIW//08 
Virtu: Q1YYTO5MBHNGETR9DT80 
 
 
Klass av instrument 
Placement/Transmission 

Aktier & Depåbevis 
T12 

    

      
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad 
volym som 
procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i 
den klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i 
den klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

      
Morgan Stanley  
Virtu 
 

51,33 
48,67 

61,36 
38,64 

30,76 
23,21 

47,85 
25,22 

0 
0 

 
 
 
Klass av instrum 
Placement/Transmission ent 

Aktier & Depåbevis 
T34 

    

Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad 
volym som 
procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i 
den klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i 
den klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

      
Morgan Stanley 82,14 86,02 37,07 28,10 0 
Virtu 17,86 13,98 21,02 10,66 0 
      
      
      
      
Klass av instrument 
Placement/Transmission 

Aktier & Depåbevis 
T56 
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Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad 
volym som 
procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i 
den klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i 
den klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressi
va order 

Procent-andel 
riktade order 

      
Morgan Stanley 87,30 87,78 37,17 13,94 0 
Virtu 12,70 12,22 12,66 42,32 0 
      
      
      
      
 
 
Klass av instrument 
Placement/Transmission 

ETF/ETN     

Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad 
volym som 
procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i 
den klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i 
den klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

Morgan Stanley 92,63 81,95 34,00 61,26 0 
Virtu 7,37 18,05 16,22 80,76 0 
      
  
Klass av instrument 
Placement/Transmission 

Övriga Instrument     

Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad 
volym som 
procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i 
den klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i 
den klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

Virtu 100 100 27,19 71,05 0 
      
 
 
Klass av instrument 
Placement/Transmission 

Värdepapperiserade 
derivat 

    

Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i 
den klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala 
antalet utförda 
order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

Virtu 82,17 49,92 32,41 0,31 0 
Morgan Stanley 17,83 50,08 30,15 1,54 0 
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Klass av instrument 
Placement/Transmission 

Strukturerade 
instrument 

    

Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i 
den klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala 
antalet utförda 
order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

Virtu 
 

100 100 31,63 57,26 0 
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Information om utförande av order 
(Direktmedlemskap) 
 
Uppdaterad: 2022-04-29 (avser 2021) 
 
Klass av instrument Aktier     
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad 
volym som 
procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i 
den klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i 
den klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

Nasdaq XSTO 70,3 51,8 61,4 38,6 0,01 
First North FNSE 22,3 31,2 51,6 48,4 100 
Spotlight XSAT 3,4 8,6 49,3 50,7 100 
Nordic SME NSME 2,7 7,5 50,1 49,9 100 
Nasdaq XCSE 0,8 0,4 50 50,0 0,01 
      
      
* Handel i aktier noterade på NasdaqOMX (XSTO): Avanza använder Nasdaqs SOR (Smart Order Router). Det innebär 
att våra order går till andra relevanta marknadsplatser för att hitta bästa pris. Dessa avslut genomförs av 3:e part och 
lappas på NasdaqOMX. Det är anledningen till att vi rent tekniskt genomför samtliga avslut på NasdaqOMX. Avanza 
uppfyller best execution till 99,54% på dessa marknader. Orsaken till ej 100% är tiden det tar för order att nå away market 
vilket gör att vi kan missa volymen. Professionella kunder hanteras på samma sätt som icke professionella kunder när det 
gäller orderutförande. Undantag är kunder som aktivt själva begär att deras order INTE ska hanteras via SOR (endast 
möjligt för professionella kunder som använder Online Trader). Professionella kunders order hanteras i övrigt på samma 
sätt som icke-professionella kunders order. 

 
Klass av instrument Aktiederivat     
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i den 
klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

Nasdaq XSTO 100 100 55 45 100 
      
* Avanza handlar endast aktiederivat på Nasdaq där vi är medlemmar. Standardiserade aktiederivat är inte ett 
fragmenterat värdepapper. Professionella kunders order hanteras på samma sätt som icke-professionella kunders order. 
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Klass av instrument Värdepapperiserade derivat    
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i den 
klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

Nasdaq FNSE 84,6 77,8 39,3 60,7 100 
Nordic MTF NMTF  15,4 22,2 34,6 65,4 100 
NGM XNGM 0,002 0,005 52,6 47,4 100 
      
* Avanza har en eventuell intressekonflikt gällande Avanza Markets där vi har ett samarbete med Morgan Stanley (MSI). 
Vi får betalt av MSI för de affärer som våra kunder genomför. Professionella kunders order hanteras på samma sätt som 
icke-professionella kunders order. 

 
      
Klass av instrument Börshandlade produkter    
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i den 
klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

Nasdaq XSTO 99,9 99,8 56,4 43,6 100 
Nasdaq XCSE 0,14 0,17 58,5 41,5 100 

 
      
* Avanza lägger störst vikt på pris vid orderutförande i andra hand sannolikhet för utförande. Avanza ser inga 
intressekonflikter (ex Avanza Markets) i samband med orderutförande och har inget ägarskap i någon handelsplats. 
Avanza betalar handelsavgifter enligt handelsplatsernas officiella prislista. Orderutförande skiljer sig inte beroende på 
kundkategori. Professionella kunders order hanteras på samma sätt som icke-professionella kunders order. 

 
Klass av instrument Aktielån    
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym 
(fallande ordning) 

Andel handlad volym 
som procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i den 
klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i den 
klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

SEB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 100 100 0 100 100 
      
* Avanza Bank har bara en leverantör av aktielån. Dels pga av att vi har små volymer med många transaktioner som gör 
hanteringen dyr och skulle påverka priset negativt mot kund om vi skulle hantera aktielånen via fler aktörer. 
Professionella kunders order hanteras på samma sätt som icke-professionella kunders order. 
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Information om utförande av order (Ej 
direktmedlemskap) 
Uppdaterad: 2021-04-28 (avser 2020) 
 
Klass av instrument Aktier     
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad 
volym som 
procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i 
den klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i 
den klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

      
Virtu-Nasdaq XNAS 
Virtu-New York Stock Exchange XNYS 

54,0 
31,4 

45,5 
35,6 

58,5 
54,1 

41,5 
45,9 

0 
0 

Equiduct XEQT 7,4 7,4 53,3 46,7 0 
BofA-Toronto Stock Exchange XTSE 
BofA-TSX Venture Exchange 

4,9 
2,3 

7,1 
4,5 

43,5 
47,9 

56,5 
52,1 

0 
0 

 
*Virtu: Q1YYTO5MBHNGETR9DT80 
*BofA: 549300Z1YVV8SP8ZNG74 
 
Klass av instrument Börshandlade 

produkter 
    

Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

Nej     

De fem främsta handelsplatserna 
rankade efter handelsvolym (fallande 
ordning) 

Andel handlad 
volym som 
procentandel av 
den totala 
handelsvolymen i 
den klassen 

Andel utförda 
order som 
procentandel av 
det totala antalet 
utförda order i 
den klassen 

Procent-
andel 
passiva 
order 

Procent-
andel 
aggressiva 
order 

Procent-
andel 
riktade 
order 

      
Equiduct XEQT Tyskland 68,6 88,6 54,4 45,6 0 
Viru-New York Stock Exchange XNYS 17,3 5,7 54,0 46,0 0 
Virtu-Equiduct XEQT Frankrike 8,5 4,2 54,4 45,6 0 
BofA-Toronto Stock Exchange XTSE 4,1 0,6 43,4 56,6 0 
Virtu-Nasdaq XNAS 1,5 0,8 58,5 41,5 0 
 
 
*Virtu: Q1YYTO5MBHNGETR9DT80 
*BofA: 549300Z1YVV8SP8ZNG74 
 

     

  
* Handel via Virtu: Avanza är inte medlem på någon marknadsplats utanför Norden. All vår handel i europeiska och 
amerikanska värdepapper går via Virtu Financial. Virtu genomför samtliga avslut för vår räkning enligt deras best 
execution policy. Avanza är klassad som en icke professionell kund hos Virtu. 
 
Handel via BofA: All vår handel i kanadensiska värdepapper går via Bank of America Merryl Lynch (BofA). BofA 
genomför samtliga avslut för vår räkning enligt deras best execution policy. Avanza är klassad som en icke 
professionell kund hos BofA.  
 


