AlphaSpar AS ‐ RTS 28 (2021)
1. Informasjon om plassering av ordre
Klasse

Aksjer & Egenkapitalbevis

Tick size bånd

1‐2

Ingen handler

Klasse

Aksjer & Egenkapitalbevis

Tick size bånd

3‐4
Andel av volum

KEPLER CHEVREUX
NORDNET

Klasse

Aksjer & Egenkapitalbevis

Tick size bånd

5‐6

Andel av antall ordre
N/A
N/A

Andel av passive ordre

Andel av aggresive ordre

Andel av direkte ordre

32,5 %
67,5 %

Andel av antall ordre
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Andel av passive ordre

Andel av aggresive ordre

Andel av direkte ordre

66,8 %
10,0 %
8,1 %
6,0 %
5,5 %

Andel av volum
NORDNET
CARNEGIE
ABG SUNDAL COLLIER
Sparebank1 Markets
KEPLER CHEVREUX

2. Informasjon om kvalitet på ordreutførelsen

Redegjørelse for den relative viktigheten av pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for
gjennomføring eller andre parametre inkludert kvalitative faktorer

Beskrivelse av nære forbindelser, interessekonflikter eller felles eierskap i forhold til
utførelse av ordre

Beskrivelse av spesifikke arrangementer hos motparter i forhold til betalinger, rabatt eller
andre ikke‐monetær godtgjørelse

Redegjørelse for faktorer som har endret listen over motparter

Det viktigste hensynet er samlet vederlag for en transaksjon for kunden. Pris, kostnader og sannsynlighet for gjennomføring er de viktigste parametre i denne
sammenheng. Bruk av annet verdipapirforetak øker som regel sannsynligheten for gjennomføring og sjansen for bedre gjennomsnittspris på transaksjonen, men
innebærer ekstra transaksjonskostnader for kunden. Dette er den viktigste avveiningen ved bruk eller ikke bruk av annet verdipapirforetak.

En av egenkapitalbevisene i vår portefølje per utgangen av 2021 eier verdipapirforetak nevnt i denne oversikten.

Ingen

Kontinuerlig overvåkning av verdipapir foretak som har potensielt volum, særlig innenfor verdipapirer i Ticksize 3‐4. Vi har i 2021 lagt på verdipapirforetak i vår
liste.

Likebehandling av kunder.
Redegjørelse for hvordan ordreplasseringen varierer avhengig av kundekategori
Redegjørelse for hvorvidt andre kriterier er gitt prioritet over pris og omkostninger for ikke‐
profesjonelle kunder

Redegjørelse for hvordan selskapet har benyttet opplysninger vedrørende kvaliteten på
ordreutførelse publisert av utførende verdipapirforetak
Hvis relevant, gi en redegjørelse for hvordan selskapet brukte informasjon til en CTP

Sannsynlighet for gjennomføring og vurdering av samlet vederlag etter utførelse av ordre. Dersom det skal gjennomføres større ordre vi tilgang til blokkordre og
ulike markedsplasser normalt gi bedre gjennomsnittspris og sannsynlighet for gjennomføring. Transaksjoner gjennomført via andre verdipapirforetak har blitt
gjort da vi mener samlet vederlag for kunden blir bedre.

Gjennomgang av publisert opplysninger fra verdipapirforetak årlig.

Ikke relevant

