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Baggrund
Denne ordreudførelsespolitik er vedtaget af bestyrelsen for Frøs Sparekasse til overholdelse af
Lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse nr. 921 af 26. juni 2017 om de organisatoriske
krav til værdipapirhandlere.
Definition
En ordreudførelsespolitik skal sikre kunden det bedst mulige resultat ved handel med
værdipapirer. Hvis ikke andet er aftalt, udfører sparekassen altid kundens ordrer i
overensstemmelse med denne ordreudførelsespolitik.
Godkendelse
Samtlige kunder skal i forbindelse med oprettelse af værdipapirdepot og forud for handel med
værdipapirer acceptere sparekassens ordreudførelsespolitik.
Indledning
Når Frøs Sparekasse udfører en fondsordre sker det, hvis ikke andet er aftalt med kunden, altid i
overensstemmelse med den af sparekassen opstillede ordreudførelsespolitik.
Når Frøs Sparekasse udfører eller videresender fondsordrer, vil Frøs Sparekasse altid søge det
efter omstændighederne bedst mulige resultat for kunden, idet der tages hensyn til pris,
omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre
forhold, der er relevante for udførelsen af ordren ("best execution").
Specifik instruks fra kunden
Hvis der foreligger en specifik instruks fra kunden, vil Frøs Sparekasse udføre ordren efter
instruksen. Udførelse af ordrer efter kundens specifikke instruks kan medføre, at Frøs Sparekasse
forhindres i at opfylde sin "best execution"-forpligtelse.
”Best execution”
For at opnå "best execution" tager Frøs Sparekasse hensyn til alle de faktorer, der sætter Frøs
Sparekasse i stand til at levere det bedst mulige resultat for så vidt angår det samlede vederlag,
der består af prisen for det finansielle instrument og alle udgifter, som er direkte knyttet til
udførelsen af ordren. Faktorer som hurtighed, sandsynligheden for at kunne udføre ordren og
afviklingen heraf, ordrens størrelse og art, markedsvirkning og andre implicitte
transaktionsomkostninger gives kun fortrinsstilling over for den umiddelbare pris og de
umiddelbare omkostninger, når de medvirker til at opnå det bedst mulige resultat for så vidt angår
det samlede vederlag.
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•

Jyske Bank ved investeringsforeningsandele i Sparinvest.

•

Sydbank ved investeringsforeningsandele i Sydinvest, som er medlem af OMX, Den Nordiske Børs
(reguleret marked).

Valutahandel/derivater
Ved eksekvering af ordrer i valuta/derivater samarbejder Frøs Sparekasse med Arbejdernes Landsbank A/S,
Sydbank A/S, Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland og Nykredit (OTC).
Godkendt af bestyrelsen for Frøs Sparekasse, den 17. december 2018
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