INFORMACE O NEJLEPŠÍCH MÍSTECH PROVÁDĚNÍ POKYNŮ A O KVALITĚ PROVEDENÍ POKYNŮ V ROCE 2020
Equa bank a.s. (dále jen „Banka“) v souladu s požadavkem dle § 15n odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) uveřejňuje informace týkající se míst provádění a kvality provádění ve struktuře
a formátu dle přílohy I. a II. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 576/2017 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a
o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice týkající se každoročního zveřejňování informací o místech provádění a kvalitě provádění
investičními podniky.
SEZNAM PŘEVODNÍCH MÍST
Druh nástroje

Ostatní

Oznámení, jestli v průměru <1 obchod za obchodní den
v předchozím roce

Ne

Pět nejlepších míst provádění podle
objemů obchodování (v sestupném
pořadí)

Poměr obchodovaného
objemu k celkovému
objemu daného druhu
nástroje v procentuálním
vyjádření

Poměr provedených Procento
pokynů k celkovému pasivních
počtu v daném
pokynů
druhu nástroje
v procentuálním
vyjádření

Procento
agresivních
pokynů

Procento
směrovaných
pokynů

FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A. (LEI:
54930020FVXYT8E0QU87)

39,09%

64,50%

0,00%

0,00%

100,00%

BNP Paribas Asset
Management Luxembourg (LEI:
B25DM5T7808MMC5QRG60)

43,92%

24,07%

0,00%

0,00%

100,00%

NN Investment Partners B.V. (LEI:
54930031LV6Z8OHO6762)

16,98%

11,42%

0,00%

0,00%

100,00%

Pozn: Pasivním pokynem se rozumí pokyn zanesený do knihy pokynů, který poskytl likviditu. Agresivním pokynem se rozumí pokyn zanesený do knihy pokynů, který odebral
likviditu. Směrovaným pokynem se rozumí pokyn, u něhož klient před jeho provedením specifikoval konkrétní místo provádění.

SHRNUTÍ A ZÁVĚRY ANALÝZY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SLEDOVÁNÍ KVALITY PROVÁDĚNÍ POKYNŮ NA PŘEVODNÍCH MÍSTECH
Banka při provádění pokynů klientů zohlednila veškerá kritéria a požadavky dle čl. 64 (Kritéria nejlepšího způsobu provedení) nařízení
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice MiFID II, pokud jde o organizační
požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely směrnice, za účelem určení relativního významu
faktorů uvedených v § 15l a § 15n ZPKT.
Banka během roku 2020 průběžně hodnotila soulad provádění klientských pokynů se stanovenými pravidly provádění pokynů.
Předmětem hodnocení byly zejména:
•
•
•
•
•

revize pravidel a případné návrhy na jejich změnu;
ujištění se, že jsou implementovány dostatečné kontrolní mechanismy pro zajištění správného fungování pravidel
provádění pokynů;
hodnocení fungování pravidel nejlepšího provádění pokynů a hodnocení defektů fungování těchto pravidel;
hodnocení změn v tržní infrastruktuře; a
ujištění se, že zaměstnanci Banky a jejího vázaného zástupce Equa Sales & Distribution s.r.o. jsou dostatečně seznámeni
s cíli pravidel pro provádění pokynů a jsou připraveni je dodržovat.

Pokud jde o vyhodnocení postupů provádění pokynů za rok 2020, Banka postupovala v souladu se stanovenými pravidly pro provádění
pokynů a v průběhu roku se od nich neodchýlila.
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