
 

 
 
 

Informácia o prevodných miestach a  kvalite vykonávania Pokynov 
za rok 2017 

 
Táto informácia sa vyžaduje iba pre Finančné nástroje Equity CFD a Syntetické akcie a týka sa 
roku 2017. 
 
Miestami vykonávania Pokynov pre Finančné nástroje Equity CFD a Syntetické Akcie boli Saxo 
Bank A/S a Maybank Kim Eng Securities Ltd. 
 
Individuálni Zákazníci 
 

 

% z objemu 
% z realizovaných 

objednávok 
% z pasívnych 

objednávok 
% z agresívnych 

objednávok 
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% 

 
 
Inštitucionálni Zákazníci 
 

 

% z 
objemu 

% z realizovaných 
objednávok 

% z pasívnych 
objednávok 

% z agresívnych 
objednávok 

Saxo Bank 
A/S 

100% 100% 5% 95% 

 
 

V súlade s nariadeniami zverejní XTB zhrnutie analýzy a závery týkajúce sa kvality 
vykonávania Pokynov a hlavných miest vykonávania Pokynov. Takéto zhrnutie musí 
obsahovať nasledujúce informácie: 

(a) vysvetlenie relatívneho významu, ktorý spoločnosť dala faktorom, ako je realizácia ceny, 
nákladov, rýchlosti, pravdepodobnosti realizácie alebo akejkoľvek inej úvahy vrátane 
kvalitatívnych faktorov pri posudzovaní kvality vykonania Pokynov. 



V roku 2017 spoločnosť XTB DM SA vykonala obchody s Equity CFD a Syntetickými akciami 
buď so spoločnosťou SaxoBank A/S, alebo so spoločnosťou Maybank Kim Eng Securities Ltd. 
Tieto obchody boli riadené týmito maklérmi a poskytovateľmi likvidity na regulovanom trhu 
alebo alternatívnych miestach pomocou Smart Order Routing za najlepšiu možnú cenu 
stanovenú pre Zákazníka. Spoločnosť XTB DM S.A. má dlhodobý partnerský vzťah so 
spoločnosťami Saxo Bank A/S a Maybank Kim Eng Securities Ltd., ktoré  sa považujú sa za 
jedny z popredných spoločností na trhu. 

(b) popis všetkých vzájomných väzieb, konfliktov záujmov a spoločných vlastníkov, týkajúcich 
sa miesta vykonávania Pokynov. 

Medzi spoločnosťami Saxo Bank A/S, Maybank Kim Eng Securities Ltd. a XTB DM S.A. 
neexistuje akýkoľvek konflikt záujmov.  

(c) opis akýchkoľvek zvláštnych dohôd s akýmikoľvek miestami vykonávania Pokynov 
týkajúcich sa uskutočnených alebo prijatých platieb, prijatých zliav, preplatkov alebo 
nepeňažných benefitov 

Neexistujú žiadne dohody týkajúce sa platieb, zliav, preplatkov alebo nepeňažných benefitov 
medzi spoločnosťami XTB DM S.A. a Saxo Bank A/S a Maybank Kim Eng Securities Ltd. 
Spoločnosť XTB DM S.A. vypláca províziu za vykonávanie Pokynov iba týmto maklérom a 
poskytovateľom likvidity. 

(d) vysvetlenie faktorov, ktoré viedli k zmene zoznamu miest vykonávania Pokynov uvedených 
v Stratégii vykonávania Pokynov spoločnosti, ak k takejto zmene došlo 

V roku 2017 nedošlo k zmene na zozname maklérov a poskytovateľov likvidity.  

(e) vysvetlenie, ako sa vykonávanie Pokynu líši podľa kategorizácie Zákazníkov, či spoločnosť 
zaobchádza so Zákazníkmi rôzne podľa ich kategorizácie a ako toto môže ovplyvniť opatrenia 
týkajúce sa vykonávania Pokynov 

Spoločnosť XTB DM S.A. nekategorizuje Zákazníkov z hľadiska vykonávania Pokynov.  

(f) vysvetlenie, či boli pri vykonávaní Pokynov pre Neprofesionálnych klientov uprednostnené 
iné kritériá pred okamžitou cenou vrátane nákladov a ako tieto ostatné kritériá prispeli k 
dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku z hľadiska celkovej odmeny voči Zákazníkovi 

Neexistujú žiadne ďalšie kritériá, ktoré sa berú do úvahy pri vykonávaní Pokynov maklérmi a 
poskytovateľmi likvidity uvedenými v predchádzajúcich bodoch.  

(g) vysvetlenie toho, ako investičná spoločnosť použila akékoľvek údaje alebo nástroje 
týkajúce sa kvality vykonávania Pokynov vrátane všetkých údajov uverejnených podľa 
delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/575 



Neexistujú žiadne ďalšie nástroje na meranie kvality vykonávania Pokynov s uvedenými 
maklérmi a poskytovateľmi likvidity. Spoločnosť XTB kladie veľký dôraz na spoľahlivosť a 
kvalitu makléra, čo vysvetľuje možnosti výberu s cieľom nájsť správneho partnera. 

(h) vysvetlenie, ako investičná spoločnosť využila služby poskytovateľa konsolidovaného 
informačného systému zriadeného článkom 65 smernice 2014/65/EÚ, ak sa uplatňuje. 

Neuplatňuje sa. 

 
 

 


