
 

 
 
 

Informace o převodních místech a kvalitě provádění Pokynů za rok 
2017 

 
Tato informace je vyžadována pouze pro Finanční nástroje Equity CFD a Syntetické 
akcie a týká se roku 2017. 
 
Místy provádění Pokynů pro Finanční nástroje Equity CFD a Syntetické Akcie byly Saxo 
Bank A / S a Maybank Kim Eng Securities Ltd. 
 
Individuální Zákazníci 
 

 

% z objemu 
% z realizovaných 

objednávekk 
% z pasivních 
objednávek 

% z agresivních 
objednávek 

Saxo Bank 
A/S 94.61% 90.01% 11.23% 88.77% 

Maybank Kim 
Eng 
Securities Ltd 

5.39% 9.99% 9.60% 90.40% 

 
 
Institucionální Zákazníci 
 

 

% z 
objemu 

% z realizovaných 
objednávekk 

% z pasivních 
objednávek 

% z agresivních 
objednávek 

Saxo Bank 
A/S 

100% 100% 5% 95% 

 
 

V souladu s nařízeními, zveřejní XTB shrnutí analýzy a závěry týkající se kvality provádění 
Pokynů a hlavních míst provádění Pokynů. Takové shrnutí musí obsahovat následující 
informace: 

(a) vysvětlení relativního významu, který společnost dala faktorům, jako je realizace ceny, 
nákladů, rychlosti, pravděpodobnosti realizace nebo jakékoliv jiné úvahy včetně kvalitativních 
faktorů při posuzování kvality provedení Pokynů. 



V roce 2017 společnost XTB DM SA provedla obchody s Equity CFD a syntetickými akciemi 
buďto se společností Saxobank A / S, nebo se společností Maybank Kim Eng Securities Ltd. 
Tyto obchody byly řízeny těmito makléři a poskytovateli likvidity na regulovaném trhu nebo 
alternativních místech pomocí Smart Order Routing, za nejlepší možnou cenu stanovenou pro 
Zákazníka. Společnost XTB DM S. A. má dlouhodobý partnerský vztah se společnostmi Saxo 
Bank A / S a Maybank Kim Eng Securities Ltd., která se považuje za jednu z předních 
společností na trhu. 

(b) popis všech vzájemných vazeb, střetů zájmů a společných vlastníků, týkající se místa 
provádění Pokynů. 

Mezi společnostmi Saxo Bank A / S, Maybank Kim Eng Securities Ltd. a XTB DM S. A. 
neexistuje jakýkoli střet zájmů. 

(c) popis jakýchkoli zvláštních dohod s jakýmikoli místy výkonu Pokynů týkajících se 
uskutečněných nebo přijatých plateb, slev, přeplatků nebo nepeněžních benefitů 

Neexistují žádné dohody týkající se plateb, slev, přeplatků nebo nepeněžních benefitů mezi 
společnostmi XTB DM S. A. a Saxo Bank A / S a Maybank Kim Eng Securities Ltd. Společnost 
XTB DM S. A. vyplácí provizi za provádění Pokynů pouze těmto makléřům a poskytovatelům 
likvidity. 

(d) vysvětlení faktorů, které vedly ke změně seznamu míst provádění Pokynů uvedených v 
dokumentu Pravidla provádění pokynů společnosti, pokud k takové změně došlo 

V roce 2017 nedošlo ke změně na seznamu makléřů a poskytovatelů likvidity. 

(e) vysvětlení, jak se provádění Pokynů liší dle kategorizace zákazníků, zda společnost zachází 
se Zákazníky různě dle jejich kategorizace, a jak toto zacházení může ovlivnit opatření týkající 
se provádění Pokynů 

Společnost XTB DM S. A. nekategorizuje Zákazníky z hlediska provádění Pokynů. 

(f) vysvětlení, zda byla při provádění Pokynů pro neprofesionální zákazníky upřednostněna jiná 
kritéria před okamžitou cenou včetně nákladů, a jak tato ostatní kritéria přispěla k dosažení co 
nejlepšího výsledku z hlediska celkové odměny vůči Zákazníkovi 

Neexistují žádná další kritéria, která by se brala v úvahu při provádění Pokynů makléři a 
poskytovateli likvidity uvedenými v předcházejících bodech. 

(g) vysvětlení toho, jak investiční společnost použila jakékoli údaje nebo nástroje týkající se 
kvality provádění Pokynů včetně veškerých údajů zveřejněných dle nařízení v přenesené 
pravomoci (EU) 2017/575 



Neexistují žádné další nástroje pro měření kvality provádění Pokynů s uvedenými makléři a 
poskytovateli likvidity. Společnost XTB klade velký důraz na spolehlivost a kvalitu makléře, což 
vysvětluje možnosti výběru s cílem nalézt správného partnera. 

(h) vysvětlení, jak investiční společnost využila služeb poskytovatele konsolidovaných 
obchodních informací, zřízeného článkem 65 směrnice 2014/65 / EU, pokud se uplatňuje. 

Neuplatňuje se. 

 

 
 

 


