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Ved vurdering af kvaliteten af ordrenes udførelse, lægger BankNordik særligt vægt 
på at opnå bedste eksekvering ud fra aktuel pris og aktuelle omkostninger. 

BankNordik har ingen særlige aftaler om betingelser eller rabatter med de 
handelspartnere, som udfører ordrerne. Der er endvidere ikke konstateret 
interessekonflikter mellem banken og handelsstederne. 

 
Kundegategori Detailkunder 

Instrumentkategori Obligationer 

Gennemsnitligt over 1 handel per bankdag i 

2018 
Ja 

Top fem handelssteder, rangeret efter 
handelsvolume 

Andel af volume 
handlet i procent 

af totalen i klassen 

Andel af ordrer 
udført som 

procent af totalen 
i klassen 

Jyske Bank 

(Leikode: 3M5E1GQGKL17HI6CPN30) 

 

43,7 % 

 

5,4 % 

Sydbank 

(Leikode: GP5DT10VX1QRQUKVBK64) 

 

30,4 % 

 

12,5 % 

Nykredit 

(Leikode: 52965FONQ5NZKPOWZL45) 

 

22,6 % 

 

7,7 % 

Sparekassen Kronjylland 

(Leikode: 529900J35NSHS856UA68) 

 

3,2 % 

 

73,9% 

Andre 0,1% 0,5% 
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Kundegategori Detailkunder 

Instrumentkategori Aktier 

Gennemsnitligt over 1 handel per bankdag i 

2018 
Ja 

Top fem handelssteder, rangeret efter 
handelsvolume 

Andel af volume 
handlet i procent af 

totalen i klassen 

Andel af ordrer 
udført som 

procent af totalen i 
klassen 

Sparekassen Kronjylland 

(Leikode: 529900J35NSHS856UA68) 

 

82,6 % 

 

95,8 % 

Danske Bank 

(Leikode: MAES062Z2104RZ2U7M96) 

 

16,4 % 

 

4,0 % 

Andre 1,0 % 0,2 % 

 

Kundegategori Detailkunder 

Instrumentkategori Investeringsforeninger 

Gennemsnitligt over 1 handel per bankdag i 

2018 
Ja 

Top fem handelssteder, rangeret efter 
handelsvolume 

Andel af volume 
handlet i procent af 

totalen i klassen 

Andel af ordrer 
udført som 

procent af totalen i 
klassen 

BankInvest 

(Leikode: 549300RT3HUPVHDUZ811) 

 

62,1 % 

 

22,0% 

Danske Bank 

(Leikode: MAES062Z2104RZ2U7M96) 

 

18,9 % 

 

8,8% 

Sparekassen Kronjylland 

(Leikode: 529900J35NSHS856UA68) 

 

16,5 % 

 

66,0% 

SEB 

(Leikode: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 

 

1,1% 

 

2,3% 

Andre 1,4% 0,9% 
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Kundegategori Detailkunder 

Instrumentkategori Renteswaps og terminskontrakter 

Gennemsnitligt over 1 handel per bankdag i 

2018 
Nei 

Top fem handelssteder, rangeret efter 
handelsvolume 

Andel af volume 
handlet i procent af 

totalen i klassen 

Andel af ordrer 
udført som 

procent af totalen i 
klassen 

 

Kundegategori Detailkunder 

Instrumentkategori Valutaswaps og terminskontrakter 

Gennemsnitligt over 1 handel per bankdag i 

2018 
Nei 

Top fem handelssteder, rangeret efter 
handelsvolume 

Andel af volume 
handlet i procent af 

totalen i klassen 

Andel af ordrer 
udført som 

procent af totalen i 
klassen 
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