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 BEST EXECUTION RAPPORT 2018 
 
Fanø Sparekasse er registreret hos Værdipapircentralen som et VP opbevaringssted, hvorfor vi benytter en tredjepart i 
forbindelse med udførelse af værdipapirhandler på egenbeholdning og detailkunder.  
 
I den forbindelse har Fanø Sparekasse valgt at indgå et samarbejde med Sparekassen Kronjylland, Randers, som vi 
benytter som handelssted i forbindelse med værdipapirhandler til vores detailkunder.  
 
Valget er faldet på Sparekassen Kronjylland, Randers, da det er vurderet at disse kan levere den bedste helhedsløsning 
til Fanø Sparekasse og dermed også detailkunderne.  
 
Der er her tale om en løsning hvor handelsfaciliteter via SDC´s systemer og netbank bliver tilgængelig for detailkunder 
i Fanø Sparekasse. 
  
I Fanø Sparekasse tilbyder vi handel med obligationer, aktier og investeringsbeviser via kontakt til rådgiver eller via 
netbank. I begge systemer er der åbnet op for to typer af handelsfaciliteter, nemlig:  
 

 Markedsordre – Handelen lægges direkte ud på Københavns Fondsbørs via Sparekassen Kronjylland, Randers. 

 Limitordre – Den limiterede handel ligges direkte ud på Københavns Fondsbørs via Sparekassen Kronjylland, 
Randers. 

 
Alle handler for detailkunder køres igennem Sparekassen Kronjylland, Randers, som er vores nuværende 
samarbejdspartner på dette område.  
 
Samarbejdet revurderes løbende så vi har det bedst mulige investerings setup til vores detailkunder. Nuværende 
fordeling af værdipapirhandler på handelssted kan ses af de efterfølgende tabeller:  
 
Best execution-rapport 2018 

Aktiehandler – Tabel: 

 

Kundekategori: Detailkunder 

Instrumentkategori: Aktier 

Her angives det, hvis i 

gennemsnit < 1 handel pr. 

børsdag i 2018 

 

Mere end 1 handel pr. børsdag 

De fem vigtigste 

handelssteder, målt i 

omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i 

pct. af samlet volumen i den 

pågældende kategori 

Andel af udførte ordrer i pct. af samlet 

antal i den pågældende kategori 

LEI-Kode: 529900J35NSHS856UA68 

Sparekassen Kronjylland, 

Randers 

100 100 

 

Obligationshandler – Tabel: 

 

Kundekategori: Detailkunder 

Instrumentkategori: Obligationer 
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Her angives det, hvis i 

gennemsnit < 1 handel pr. 

børsdag i 2018 

 

Mere end 1 handel pr. børsdag 

De fem vigtigste 

handelssteder, målt i 

omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i 

pct. af samlet volumen i den 

pågældende kategori 

Andel af udførte ordrer i pct. af samlet 

antal i den pågældende kategori 

LEI-Kode: 529900J35NSHS856UA68 

Sparekassen Kronjylland, 

Randers 

100 100 

 

Investeringsbevishandler – Tabel: 

 

Kundekategori: Detailkunder 

Instrumentkategori: Investeringsbeviser 

Her angives det, hvis i 

gennemsnit < 1 handel pr. 

børsdag i 2018 

 

Mere end 1 handel pr. børsdag 

De fem vigtigste 

handelssteder, målt i 

omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i 

pct. af samlet volumen i den 

pågældende kategori 

Andel af udførte ordrer i pct. af samlet 

antal i den pågældende kategori 

LEI-Kode: 529900J35NSHS856UA68 

Sparekassen Kronjylland, 

Randers 

100 100 

 

Fanø Sparekasse har ved vurdering af kvaliteten af udførelsen af ordrene lagt særlig vægt på aktuel pris, aktuelle 
omkostninger samt investeringstilbud til kunden som helhed, set i forhold til de ønsker og behov sparekassens kunder 
har og det tilbud Fanø Sparekasse ønsker at tilbyde.  
 

Fanø Sparekasse har ikke indgået særlige aftaler om betalinger eller rabatter med Sparekassen Kronjylland, Randers, 

der anvendes i forbindelse ordreudførelse.  

 

I forbindelse med detailkundehandler er der mellem Sparekassen Kronjylland, Randers og Fanø Sparekasse er der 

indgået følgende kurtagefordeling:  

 

Obligationshandel, DKK: 

 100 % af kurtagen 

 

Fysiske obligationer, DKK: 

 100 % af kurtagen 

 

Udenlandske obligationer: 

 100 % af kurtagen 
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Aktier og investeringsforeninger i Danmark, Sverige, Norge og Finland: 

 Handler < kr. 100.000 modtager Fanø Sparekasse 50 % af kurtagen 

 Handler > kr. 100.000 modtager Fanø Sparekasse 75 % af kurtagen 

 

Unoterede aktier og investeringsforeninger i DKK: 

 Fanø Sparekasse modtager 10 %. 

 

Aktier noteret på Dansk OTC: 

 Fanø Sparekasse modtager 10 % 

 

Udenlandske aktier – Øvrige lande: 

 Fanø Sparekasse modtager 50 % af kurtagen 

 

Unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger>: 

 Fanø Sparekasse modtager 10 % af kurtagen 

 

Fanø, den 28-3-2019 

 

 
 

https://www.fanoespk.dk/
https://www.fanoespk.dk/

