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SAMMANFATTNING

Ålandsbankens riktlinjer för utförande och
vidarebefordran av värdepappersuppdrag

Du/ni rekommenderas att även bekanta dig med Riktlinjerna för att få en fullständig bild av de åtgärder
som Ålandsbanken vidtar för att uppnå bästa möjliga
resultat för sina kunder vid utförande och vidarebefordran av värdepappersuppdrag (nedan ”order”).

Metoder för genomförande
Det finns två sätt på vilka Ålandsbanken kan genomföra en order: utförande av order och vidarebefordran
av order. Vid utförande av order handlägger Ålandsbanken order till avslut. Vid vidarebefordran av order
handlägger Ålandsbanken kundens order men utförandet sker via Ålandsbankens samarbetsparter.
Vid utförande av en order utför Ålandsbanken ordern
direkt på en reglerad marknad eller en handelsplats.
Ålandsbanken kan också utföra ordern genom att en
kundorder matchas mot en annan kunds order, ordern genomförs mot Ålandsbankens eget lager, eller
att ordern utförs mot ett värdepappersinstitut som
agerar som systematisk internhandlare (SI) eller tredje part.
När Ålandsbanken vidarebefordrar en order kommer
ordern att utföras i enlighet med riktlinjerna för utförande av värdepappersuppdrag hos de samarbetsparter som Ålandsbanken vidarebefordrat ordern till.
Ålandsbanken kan i vissa fall styra hur ordern utförs
vid vidarebefordran av ordern. I dessa fall genomförs
ordern enligt dessa Riktlinjer.
I Riktlinjerna finns även information om på vilka handelsplatser Ålandsbanken utför order samt till vilka
samarbetsparter Ålandsbanken vidarebefordrar order för utförande.

Särskilda instruktioner från kund
När du/ni som kund ger Ålandsbanken en särskild
instruktion, antingen en generell instruktion eller en
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instruktion för hur en viss order eller delar av en order ska hanteras, kommer en sådan instruktion att ha
företräde framför vad som anges i Riktlinjerna.
En särskild instruktion kan således innebära att
Ålandsbanken inte kan vidta de åtgärder som anges i
Riktlinjerna för att uppnå bästa möjliga resultat.

Betydelsen av faktorer för utförande
Ålandsbanken har i Riktlinjerna listat vilka faktorer
som tas i beaktande vid valet av hur en order ska utföras.
När Ålandsbanken utför en order för en icke-professionell kunds räkning kommer störst vikt att läggas
vid det totala beloppet som kunden ska betala eller
erhålla, det vill säga priset för det finansiella instrumentet tillsammans med kostnaderna i samband
med utförandet.
Ålandsbanken tar en avgift, en så kallad provision
eller courtage, för utförande av order. Närmare information om vilka kostnader som är relevanta för olika
typer av transaktioner kan begäras från din rådgivare.

Revidering och uppdatering av Riktlinjerna
Ålandsbanken kommer regelbundet, minst en gång
per år, samt då förändringar som påverkar Riktlinjerna inträffar att se över och vid behov genomföra ändringar i Riktlinjerna, inklusive valet av handelsplatser
och samarbetsparter.
Uppdaterade Riktlinjer kommer att finnas tillgängliga
på Ålandsbankens webbsidor. Ändringarna gäller från
och med dagen efter publiceringsdagen eller från
den senare tidpunkt som särskilt anges.
Information om kvaliteten på Ålandsbankens utförande och vidarebefordran av order
På Ålandsbankens webbsidor publiceras årligen rapporter om hur Ålandsbanken utfört respektive vidarebefordrat order samt information om kvaliteten på
utförandet. Information om Riktlinjerna samt ovan
nämnda årliga rapporter finns här:
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Detta dokument sammanfattar vissa relevanta delar
av Ålandsbanken Abp:s inklusive Ålandsbanken Abp
(Finland), svensk filial (nedan ”Ålandsbanken”) riktlinjer för utförande och vidarebefordran av värdepappersuppdrag (nedan ”Riktlinjer”).

*) Samtalsavgift 8,35 cent/samtal +
16,69 cent/minut (moms 24 %).
Samtalen spelas in.
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FINLAND
https://www.alandsbanken.fi/sv/banktjanster/spara-placera/tryggare-vardepappershandel/basta-utforande

SVERIGE
https://www.alandsbanken.se/banktjanster/spara-placera/tryggare-vardepappershandel/basta-mojliga-orderutforande

ÅLAND
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https://www.alandsbanken.ax/banktjanster/spara-placera/tryggare-vardepappershandel/basta-utforande
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*) Samtalsavgift 8,35 cent/samtal +
16,69 cent/minut (moms 24 %).
Samtalen spelas in.

