В изпълнение на изискванита на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576
НА КОМИСИЯТАот 8 юни 2016 година, ИП „София Интернешънъл секюритиз“АД
предоставя на своите бъдещи и настоящи клиенти информация, която да даде
възможност на обществеността и инвеститорите да оценяват качеството на практиките за
изпълнение на нареждания, използвани от ИП „СИС“ АД, и да могат да определят
водещите пет места за изпълнение по отношение на обема на търговия, когато
инвестиционният посредник е изпълнявал нареждания на клиенти през предходната
година.
Сделките с финансови инструменти се извършват съгласно правилата и
изискванията приложими на съответното място на изпълнението им и приложимото за
това място и тези финансови инструменти законодателство.
Отношенията между ИП и неговите клиенти се изграждат на основата на взаимно
доверие, конфиденциалност на информацията и двустранна финансова изгода при
спазване на нормативните регулатори, установени в ЗПФИ и подзаконовите актове
за неговото приложение.
Оценката за най-добро изпълнение на клиентските поръчки не се обвързва
единствено с определянето на най-добра цена за клиента, но и с всички други посочени
по-долу фактори. Ако за дадена сделка с финансови инструменти се установи, че не е
сключена на най-добрата възможна цена, предлагана на пазара към момента на
сключването й, това не означава нарушаване на изискването за най-добро изпълнение на
клиентско нареждане.
При оценка от страна на ИП на изпълнението на клиентско нареждане при найдобри условия за Клиента се взимат под внимание комплексното въздействие на следните
фактори:
• Цена на финансовите инструменти;
• Разходи, свързани с изпълнението на поръчката;
• Вероятност за изпълнение и процесиране на поръчката;
• Обем на поръчката;
• Вид на поръчката;
• Други фактори от значение за изпълнението на поръчката;
Относителната значимост на посочените фактори се определя от ИП индивидуално
за всяка отделна поръчка на база на следните критерии:
•
•
•
•

категорията на клиента и определения му рисков профил;
вида на нареждането на клиента;
характеристиките на финансовите инструменти, предмет на нареждането;
характеристиките на местата на изпълнение, към които нареждането може да
бъде насочено за изпълнение.

ИП изпълнява клиентските поръчки като взима под внимание конкретните им
параметри, посочени от клиента в нареждането му. ИП винаги изпълнява клиентско
нареждане при стриктно спазване на конкретните инструкции от страна на Клиента,
съдържащи се в поръчката или дадени по друг начин.

1. За акциите търгувани на Българска Фондова Борса – София е от особено вожно
зночение, качеството на изпълнението като се вземе в предвид цена, разходи, скорост,
вероятността от изпълненние на нареждането или всяко друго съображение.
Отчитайки факта, че местният пазар обикновено не предлага високата ликвидност
и респективно добра цена, разликите в цените се усещат в по-голяма степен, докато при
чуждестранните акции търгувани на чуждестраннни места за търговия се забелязва
обратната тенденция.
При сделки с предмет чуждестранни ценни книжа, поръчките ще бъдат
изпълнявани на съответните пазари, при прилагане на съответния чужд закон и правила на
мястото на изпълнение.
Капиталови инструменти (акции)
Уведомление, ако < 1 средно сделки
за работен ден през 2017 г.

``

ING Bank - акции (професионални
клиенти)
"Българска фондова борса - София"
АД -акции - регулиран пазар BSE
(професионални клиенти)
"Българска фондова борса - София"
АД - акции -извънрегулиран пазар
BаSE (непрофесионални клиенти)
Saxo Bank - акции (професионални
клиенти)
Saxo Bank - акции (непрофесионални
клиенти)
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2. Валутните деривати включват опции, фючърси, суапове и други деривативни
договори, отнасящи се до ценни книжа, валути, лихви или доходи, или други деривативни
инструменти, финансови индекси или финансови мерки, които могат да бъдат уредени
физически или в брой. В добавка, той включва горепосочените инструменти във връзка
със стока, която трябва да бъде уредена в брой или за която една от договарящите се
страни може да постанови уреждане в брой, деривативни инструменти за прехвърлянето
на кредитен риск и бизнес с финансови маржове.

Валутни деривати
Уведомление, ако < 1 средно
сделки за работен ден през 2017 г.
Водещите пет места за
изпълнение, класирани в
зависимост от
търгуваните обеми (в низходящ
ред).
Saxo Bank - Валутни деривати
(професионални клиенти)
Saxo Bank - Валутни деривати
(непрофесионални клиенти)
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3. Незначителна част от клиентите са предпочели да инвестират в сравнително
новият финансов инструмент CFD (договори за разлика) върху акции, индекси, борсово
търгувани фондове и др.
Борсови търгвани продукти
Уведомление, ако < 1 средно
сделки за работен ден през 2017 г.
Водещите пет места за
изпълнение, класирани в
зависимост от
търгуваните обеми (в низходящ
ред).
Saxo Bank - CFD върху акции,
индекси, борсово търгувани
фондове и др.(професионални
клиенти)
Saxo Bank - CFD върху акции,
индекси, борсово търгувани
фондове и др.(непрофесионални
клиенти)
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