
 

  

Best Execution rapport for 2019 

I henhold til MiFID II direktivet skal Merkur som pengeinstitut én gang om året udarbejde og 

offentliggøre en 

rapport indeholdende en oversigt over de op til fem vigtigste handelssteder, hvor vi har udført 

kundeordrer i det forudgående år samt en vurdering af kvaliteten af ordreudførelsen. 

Rapporten skal udarbejdes og offentliggøres hvert år inden 30. april på bankens hjemmeside. 

Rapporten skal være tilgængelig i mindst 2 år. 

Som følge af COVID-19 er fristen for offentliggørelse af rapporten for 2019 udsat til 

30.06.2020. 

 

Merkur har ved vurderingen af kvaliteten af udførelsen af ordrene lagt særlig vægt på 

hurtighed, aktuel pris og aktuelle omkostninger.  

Alle handler gennemføres som udgangspunkt via Arbejdernes Landsbank, som er Merkurs 

primære samarbejdspartner på fondsområdet. Foruden pris har vi lagt høj vægt på hastighed, 

og med samarbejdet opnår vi hurtig eksekvering af vores kunders fondsordrer.    

Merkur har ikke indgået særlige aftaler om betalinger eller rabatter med det handelssted, der 

anvendes til ordreudførelse. Der er endvidere ikke interessekonflikter mellem Merkur og 

handelsstedet. 

Vi har vurderet, at AL kan levere den bedste helhedsløsning til Merkur og vores kunder, men vi 

undersøger regelmæssigt markedet for handelssteder. 

 

Nedenfor er angivet tabeller med de vigtigste handelssteder, fordelt pr. instrumentkategori.  

(Der er ikke lavet tabeller for professionelle kunder, da Merkur ikke har udført sådanne 

kundehandler i 2019) 

Kundekategori Detailkunder  

Instrumentkategori  Obligationer  

Merkur har i gennemsnit < 1 

handel pr. børsdag i 2019.  

Ja 

De fem vigtigste 

handelssteder, målt i 

omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge)  

Andel af 

omsætningsvolumen i 

procent af samlet 

volumen i den 

pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 

procent af samlet antal i den 

pågældende kategori  

Arbejdernes Landsbank 

LEI 

549300D6BJ7XOO03RR69 

100% 100% 

Note Køb af obligationer til indfrielse af realkreditlån er ikke 

medtaget i rapporten, da disse handler ikke skal TRS-

rapporteres jf. MiFID II. 

 

Kundekategori Detailkunder  



 

  

Instrumentkategori  Aktier med lav børslikviditet (0-79 handler pr. 

dag) 

Merkur har i gennemsnit < 1 

handel pr. børsdag i 2019.  

Ja 

De fem vigtigste 

handelssteder, målt i 

omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge)  

Andel af 

omsætningsvolumen i 

procent af samlet 

volumen i den 

pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 

procent af samlet antal i den 

pågældende kategori  

Arbejdernes Landsbank 

LEI 

549300D6BJ7XOO03RR69 

100 % 100 % 

 

 

Kundekategori Detailkunder  

Instrumentkategori  Aktier med middel børslikviditet (80-1.999 

handler pr. dag) 

Merkur har i gennemsnit < 1 

handel pr. børsdag i 2019.  

Ja 

De fem vigtigste 

handelssteder, målt i 

omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge)  

Andel af 

omsætningsvolumen i 

procent af samlet 

volumen i den 

pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 

procent af samlet antal i den 

pågældende kategori  

Arbejdernes Landsbank 

LEI 

549300D6BJ7XOO03RR69 

100 % 100 % 

 



 

  

 

Kundekategori Detailkunder  

Instrumentkategori  Aktier med høj børslikviditet (over 1.999 

handler pr. dag) 

Merkur har i gennemsnit < 1 

handel pr. børsdag i 2019.  

Ja 
 

De fem vigtigste 

handelssteder, målt i 

omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge)  

Andel af 

omsætningsvolumen i 

procent af samlet 

volumen i den 

pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i 

procent af samlet antal i den 

pågældende kategori  

Arbejdernes Landsbank 

LEI 

549300D6BJ7XOO03RR69 

100 % 100 % 

 

Kundekategori Detailkunder  

Instrumentkategori  Investerings- og kapitalforeninger 

Merkur har i gennemsnit < 1 

handel pr. børsdag i 2019 

Nej 

De fem vigtigste 

handelssteder, målt i 

omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge)  

Andel af 

omsætningsvolumen i 

procent af samlet 

volumen i den 

pågældende kategori  

Andel af udførte ordrer i procent 

af samlet antal i den 

pågældende kategori  

Arbejdernes Landsbank 

LEI 

549300D6BJ7XOO03RR69 

100 % 100 % 

Note: Handel med Triodos Investeringsbeviser er ikke 

medtaget i rapporten, da disse handler ikke skal TRS-

rapporteres jf. MiFID II lovgivningen. 

Triodos investeringsbeviser handles via RBC, 

Luxembourg og Cacais, Holland, som er eneste 

tilgængelige udbyder for Merkur. Kursen fastsættes kun 

én gang dagligt på alle SICAV I papirer og én gang 

ugentlig/månedlig for SICAV II.  

 

 


