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1. Omfang 

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest) arbejder målbevidst på at skabe de bedste 

rammer for Dem som erhvervskunde. Denne ordreudførelsespolitik beskriver retningslinjer-

ne for Maj Invest’s udførelse af ordrer for kunder. Retningslinjerne gælder for alle Maj In-

vest’s kunder uanset kundeklassifikation. Retningslinjerne er fastlagt for at sikre, at en kun-

des ordre efter omstændighederne udføres bedst muligt for kunden ”best execution”. 

 

 

2. Best execution 

Ved ”best execution” forstås det efter omstændighederne bedst mulige resultat for kunden 

ved udførelse af en ordre, når der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennem-

førelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for ud-

førelse af ordren.  

 

 

3. Handelssteder 

Maj Invest udfører som udgangspunkt en kundes ordre indenfor et reguleret marked eller en 

multilateral handelsfacilitet. En kundes ordre kan kun udføres udenom et reguleret marked 

eller en multilateral handelsfacilitet med kundens forudgående udtrykkelige samtykke. Maj 

Invest indhenter ved kundeforholdets begyndelse  samtykke fra kunde til eksekvering af or-

drer udenfor et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Maj Invest benytter 

kun handelssteder, der lever op til følgende generelle krav: Handelssted som er anerkendt 

og åbent for offentligheden og, som fungerer regelmæssigt. 

 

Maj Invest benytter handelssteder, som er valgt ud fra følgende kriterier:  

 Hvorvidt handelspladsen handler med det pågældende værdipapir.  

 Pris og leveringstid på det pågældende værdipapir.  

 Maj Invest’s erfaringer med handelsstedet og dets evne til at levere i forhold til opfyl-

delse af ”best execution”. 

 

Maj Invest benytter til handel med såvel danske som udenlandske noterede aktier og obliga-

tioner samt valutaforretninger: Børser eller tilsvarende regulerede markeder, multilaterale 

handelsfaciliteter som First North, handelssteder som er godkendt af danske eller udenland-

ske finanstilsyn samt OTC-markeder. Seneste liste over væsentligste handelssteder findes på 

Maj Invest’s hjemmeside. 
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Under hensyntagen til den enkelte kundeordre handles som hovedregel på den børs, hvorpå 

det pågældende værdipapir er noteret, og hvor der er den største omsætning i værdipapiret. 

Unoterede værdipapirer samt finansielle instrumenter, såsom pengemarkedsinstrumenter og 

OTC–derivater, handles som oftest på OTC-markeder.  

 

Udførelse af kundeordrer udenfor et reguleret marked eller multilateral handelsfacilitet, for 

eksempel med unoterede værdipapirer foretages kun efter kundens forudgående samtykke, 

som indhentes generelt af Maj Invest. 

 

Ved formidling af ordrer for kunder vurderer Maj Invest ved hver handel hvilken børsmægler, 

som kan tilbyde den bedste eksekvering af en kundes ordre. Maj Invest vurderer løbende 

børsmæglere og tilpasser samarbejdet med disse i henhold til den samlede kvalitet af de le-

verede ydelser.   

 

 

4. Fremgangsmåde 

Efter modtagelse af ordre fra kunde iværksættes udførelsen af pågældende ordre. En ordre 

udføres altid under iagttagelse af bestemmelserne om ”best execution”.  

 

Ved udførelse af en kundes ordre vil det altid blive søgt at opnå det bedst mulige resultat for 

kunden. Afhængig af situationen vil der kunne lægges vægt på de forskellige kriterier for 

”best execution”.      

  

Foreligger der en specifik instruks fra en kunde, er Maj Invest forpligtet til at udføre ordren 

efter instruksen. En specifik instruks fra en kunde kan dermed forhindre Maj Invest i at op-

fylde sin ”best execution-forpligtelse”. 

 

Maj Invest iagttager ”best execution” ud fra en vurdering af: 

 Kundens karakteristika, herunder kundens opsætning af konti, depoter, kundens evt. 

aftaler om valutaveksling m.v. samt kundeklassifikation 

 Kundeordrens karakteristika 

 Karakteristika ved de finansielle instrumenter, der evt. indgår i ordren 

 Karakteristika ved de handelssteder, som ordren kan rettes til 

 

En specifik instruks fra en kunde eller en kundes særskilte karakteristika herunder kundens 

opsætning af konti, depoter, kundens evt. aftaler om valutaveksling m.v., kan begrænse Maj 

Invest mulighed for at vælge handelsform, -sted, -tid og –pris, og dermed de vilkår, som 

handlen indgås på.  
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5. Limiterede ordrer 

Maj Invest offentliggør ikke resterende limiterede ordrer til markedet, hvor eksisterende 

markedsforhold gør, at hele limitordren ikke kan eksekveres med det samme, med mindre 

Maj Invest vurderer, at offentliggørelse er i kundens bedste interesse, eller kunden specifikt 

instruerer Maj Invest om at offentliggøre resterende limitordrer. 

 

 

6. Samtidige handler 

Tildeling af værdipapirer eller formidling af ordre på samme vilkår, når Maj Invest handler for 

flere kunder på en gang, sker efter pro rata fordeling for samtlige samtidige handler.  

Maj Invest kan sammenlægge en kundes ordre med andre kunders ordre, hvor det er usand-

synligt, at denne sammenlægning af ordrer vil være til ulempe for en kunde. Hvor ordrer er 

handlet sammenlagt vil fordeling ske til markedsprisen.  

 

Ved samtidige handler for kunder og Maj Invest (egne positioner) gennemføres kundens 

handel altid først. Positioner til Maj Invest’s egenbeholdning viger således altid tilbage ved 

samtidig handel for kunder. 

 

 

7. Kontrol 

Maj Invest vurderer regelmæssigt og som minimum en gang årligt, om ordreudførelsespoli-

tikken fungerer efter hensigten, jf. § 25 i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdi-

papirhandel. Det kontrolleres endvidere løbende, at ordrer udføres i overensstemmelse med 

ordreudførelsespolitikken. 

 

 

8. Ændringer 

Ændringer i Maj Invest’s ordreudførelsespolitik vil blive offentliggjort på Maj Invest’s hjem-

meside under ”retningslinjer”. Ændringer i ordreudførelsespolitikken har virkning fra det 

tidspunkt, hvor de er offentliggjort på Maj Invest’s hjemmeside. 

 

 

9. Kontakt 

Har De spørgsmål eller kommentarer til ordreudførelsespolitikken eller i øvrigt, er De meget 

velkommen til at kontakte Maj Invest, juridisk afdeling på tlf. 33 38 73 00 eller på e-mail: 

legalcompliance@majinvest.com. 

 

  


