
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Korkian käytetyimmät välittäjät 2020 
– Best execution RTS 28 -raportti 
 

 

Yksityisasiakkaita koskevat tiedot      

      
Rahoitusvälinelaji Strukturoidut rahoitusvälineet  

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää 
kohden EI 

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä välittäjää 
(alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 

ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 

lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 

ilmaistuna 
prosenttiosuutena 

kyseisen lajin 
toimeksiantojen 

kokonaislukumäärästä 

Passiivisten 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Aggressiivisten 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Kohdennettujen 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Evli Pankki Oyj - 743700VK1NB8HRGTQH74 56,60 % 54,93 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Commerzbank AG - 851WYGNLUQLFZBSYGB56 20,84 % 28,17 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Investec Bank Plc - 213800I4BU18JONP9V25 11,70 % 2,82 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Danske Bank A/S - MAES062Z21O4RZ2U7M96 10,31 % 12,68 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

Societe Generale SA - 969500JAHQUZRSG9JA92 0,55 % 1,41 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

      

      

      

Rahoitusvälinelaji Velkainstrumentit 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää 
kohden EI 

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä välittäjää 
(alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 

ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 

lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 

ilmaistuna 
prosenttiosuutena 

kyseisen lajin 
toimeksiantojen 

kokonaislukumäärästä 

Passiivisten 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Aggressiivisten 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Kohdennettujen 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Danske Bank A/S - MAES062Z21O4RZ2U7M96 100,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

      

      

      

      



 
 

Ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot      

      

Rahoitusvälinelaji Strukturoidut rahoitusvälineet  

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää 
kohden EI 

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä välittäjää 
(alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 

ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 

lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 

ilmaistuna 
prosenttiosuutena 

kyseisen lajin 
toimeksiantojen 

kokonaislukumäärästä 

Passiivisten 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Aggressiivisten 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Kohdennettujen 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Commerzbank AG - 851WYGNLUQLFZBSYGB56 100,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

      

      

      

      

Rahoitusvälinelaji Velkainstrumentit 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää 
kohden EI 

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä välittäjää 
(alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 

ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 

lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 

ilmaistuna 
prosenttiosuutena 

kyseisen lajin 
toimeksiantojen 

kokonaislukumäärästä 

Passiivisten 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Aggressiivisten 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Kohdennettujen 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Danske Bank A/S - MAES062Z21O4RZ2U7M96 100,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

 


