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Information om utförande av order 
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Klass av instrument Aktier     
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per handelsdag 
under föregående år 

     

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) 82 91 55 45 0 
First North (FNSE) 12 6 51 49 0 
Virtu 
(Q1YYTO5MBHNGETR9DT80) 

3 1 50 50 0 

Nasdaq (XCSE) 1 1 49 51 0 
Oslo Bors (XOSL) 2 1 52 48 100 
      
* Handel i aktier noterade på Nasdaq OMX: Avanza Bank använder Nasdaqs SOR (Smart Order Router). Det innebär att 
Avanza Banks order går till andra relevanta marknadsplatser för att hitta bästa pris. Dessa avslut genomförs av tredje 
part och lappas i Avanza Banks namn på Nasdaq OMX. Det är anledningen till att Avanza Bank rent tekniskt genomför 
samtliga avslut på Nasdaq OMX. Avanza Bank uppfyller kraven för bästa utförande av kundorder till 97,94% på dessa 
marknader. Orsaken till att inte 100% uppnås är tiden det tar för order att nå ”away market” vilket gör att Avanza Bank 
kan missa volymen. Professionella kunders order hanteras på samma sätt som icke-professionella kunders order. 
 
* Handel i aktier noterade på Oslo Bors: Avanza Bank har ingen SOR (Smart Order Router) för Oslo Bors. Oslo Bors har 
historiskt bästa pris (bästa utförande av kundorder) 98% av tiden. Avanza Bank har gjort bedömningen att en SOR-
lösning för Oslo Bors skulle påverka kundernas kostnad för handel negativt i relation till förväntad prisförbättring. 
Professionella kunders order hanteras på samma sätt som icke-professionella kunders order. 
 
* Handel via Virtu: Avanza Bank är inte medlem på någon handelsplats utanför Norden. All Avanza Banks handel i 
europeiska och amerikanska värdepapper går via Virtu Financial. Virtu Financial genomför samtliga avslut för Avanza 
Banks räkning enligt deras riktlinje för bästa utförande av kundorder. Professionella kunders order hanteras på samma 
sätt som icke-professionella kunders order.  
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Klass av instrument Aktiederivat     
Anmälan om i genomsnitt < 1 
handelstransaktion per 
handelsdag under föregående år 

     

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 58 42 100 
      
* Avanza Bank handlar endast aktiederivat på Nasdaq där Avanza Bank är medlem. Standardiserade 
aktiederivat är inte ett fragmenterat värdepapper. Professionella kunders order hanteras på samma sätt som 
icke-professionella kunders order. 
 

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

     

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) 75 80 48 52 100 
Nordic Derivatives Exchange 
(NDX) 

25 20 45 55 100 

      
* 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 

     

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 99 52 48 0 
Oslo Bors (XOSL) 1 1 54 46 0 

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

 


