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BEST EXECUTION – TIIVISTELMÄ VUODELTA 2017
Koska Aurejärvi Varainhoito Oy:n omaisuudenhoitopalvelulla on vain ei-ammattimaisia asiakkaita, toimeksiantojen toteuttajan valinta
määräytyy ei-ammattimaisen asiakkaan osalta kokonaissuorituksen perusteella, joka muodostuu rahoitusvälineen hinnasta ja
toimeksiannon toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista, joiden on sisällettävä kaikki suoraan toimeksiannon toteuttamisesta
asiakkaalle aiheutuvat kulut, myös toteuttamispaikan maksut, määritys- ja toimitusmaksut sekä kaikki muut toimeksiannon
toteuttamiseen osallistuville kolmansille osapuolille suoritettavat maksut.
Vuoden 2017 aikana Aurejärvi Varainhoito Oy käytti seuraavia toteuttajia osakevälityksessä:
-

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

-

FIM (S-Pankki Oy)

-

Privanet Securities Oy (listaamattomat osakkeet)

Vuoden 2017 aikana Aurejärvi Varainhoito Oy käytti seuraavia toteuttajia pörssilistattujen tuotteiden välityksessä:
-

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

-

FIM (S-Pankki Oy)

Edellä mainittujen toteuttamispaikkojen kanssa ei ole läheisiä sidoksia, eturistiriitoja tai yhteisomistuksia. Edellä mainittujen
toteuttamispaikkojen kanssa ei ole tehty mitään erityisjärjestelyitä, jotka koskevat suoritettuja tai saatuja maksuja tai saatuja hyvityksiä,
alennuksia tai ei-rahallisia etuja.

Lisätietoa
3. tammikuuta 2018 voimaan tulleen MiFID II -direktiivin mukaan olemme velvollisia julkaisemaan viisi kaupankäyntivolyymilla
mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa kaikkien toteutettujen asiakastoimeksiantojen osalta sekä rahoitusvälinelajeittain koosteen
analyyseistä ja päätelmistä, joita olemme tehneet seurattuamme yksityiskohtaisesti toteutusten laatua toteuttamispaikoissa, joihin
olemme ovat välittäneet kaikki asiakastoimeksiannot edellisenä vuonna. Vuotta 2017 koskevat taulukot ovat listattu seuraavalla sivulla.
Myös toteuttamispaikat ovat velvollisia raportoimaan toteuttamiensa toimeksiantojen laadusta. Aurejärvi Varainhoito Oy seuraa
säännöllisesti näitä toteuttamispaikkojen julkaisuja niiden ilmestyessä ja arvioi niiden avulla kustannustehokkuutta ja sopivuutta
asiakkaidensa tarpeisiin.
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2017
Rahoitusvälinelaji

Oman pääoman ehtoiset instrumentit – osakkeet

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin
< 1 kauppa pankkipäivää kohden

KYLLÄ

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna
tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa
järjestyksessä)

Osuus
kaupankäyntivolyy
mista ilmaistuna
prosenttiosuutena
kyseisen lajin
kokonaisvolyymista

Osuus toteutetuista
toimeksiannoista
ilmaistuna
prosenttiosuutena
kyseisen lajin
toimeksiantojen
kokonaislukumäärästä

Passiivisten
toimeksiantojen
prosenttiosuus

Aggressiivisten
toimeksiantojen
prosenttiosuus

Kohdennettujen
toimeksiantojen
prosenttiosuus

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
69,1 %

59,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

30,5 %

37,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,4 %

3,1 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

LEI :6SCPQ280AIY8EP3XFW53
FIM (S-Pankki Oy)
LEI: 743700FTBNXAUN57RH30
Privanet Securities Oy
LEI: 743700ZS20QQOFZ82C93

Rahoitusvälinelaji

Pörssilistatut tuotteet (ETF:t)

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin
< 1 kauppa pankkipäivää kohden

KYLLÄ

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna
tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa
järjestyksessä)

Osuus
kaupankäyntivolyy
mista ilmaistuna
prosenttiosuutena
kyseisen lajin
kokonaisvolyymista

Osuus toteutetuista
toimeksiannoista
ilmaistuna
prosenttiosuutena
kyseisen lajin
toimeksiantojen
kokonaislukumäärästä

Passiivisten
toimeksiantojen
prosenttiosuus

Aggressiivisten
toimeksiantojen
prosenttiosuus

Kohdennettujen
toimeksiantojen
prosenttiosuus

FIM / (S-Pankki Oy)
66,7 %

40,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

33,3 %

60,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

LEI: 743700FTBNXAUN57RH30
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
LEI :6SCPQ280AIY8EP3XFW53
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