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Formidling af ordrer til udførelse 

 

Instrumentkategori Aktier – aktier og depotbeviser, tick size-likviditetsbånd 5 og 6 

Her angives det, hvis i gennemsmit < 

1 handel pr. børsdag i det foregående 

år 

N 

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 ka-

tegori 

Andel af dirigerende ordrer 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 28,85% 23,96% 

 

0% 

Nordea Bank Abp 

(529900ODI3047E2LIV03) 11,94% 9,15% 

 

0% 

Sanford C. Bernstein Limited 

(54930049G8WQ5OOUSD19) 9,96% 15,68% 

 

0% 

ABG Sundal Collier ASA 

(2138005DRCU66B8BNY04) 9,43% 6,41% 

 

0% 

Carnegie Investment Bank AB 

(529900BR5NZNQZEVQ417) 9,41% 7,62% 

 

0% 

KAS Bank N.V. 

(A7746KUYPUHT22STMI41) 0,12% 0,98% 

 

100% 
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Instrumentkategori Aktier – aktier og depotbeviser, tick size-likviditetsbånd 3 og 4 

Her angives det, hvis i gennem-

smit < 1 handel pr. børsdag i 

det foregående år 

N 

De fem vigtigste handelssteder, 

målt i omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i pro-

cent af samlet volumen i den pågæl-

dende kategori 

Andel af udførte ordrer i procent af 

samlet antal i den pågældende ka-

tegori 

Andel af dirigerende ordrer 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 22,42% 28,27% 

 

0% 

CLSA (UK) 

(213800VZMAGVIU2IJA72) 21,06% 4,51% 

 

0% 

Sanford C. Bernstein Limited 

(54930049G8WQ5OOUSD19) 9,19% 13,35% 

 

0% 

Barclays Capital Securities Lim-

ited 

(K9WDOH4D2PYBSLSOB484) 8,93% 6,97% 

 

0% 

CLSA Singapore PTE LTD 

(2138007HCL683ZPDD829) 7,23% 1,88% 

 

0% 

KAS Bank N.V. 

(A7746KUYPUHT22STMI41) 0,30% 1,16% 

 

100% 
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Instrumentkategori Aktier – aktier og depotbeviser, tick size-likviditetsbånd 1 og 2 

Her angives det, hvis i gennem-

smit < 1 handel pr. børsdag i 

det foregående år 

N 

De fem vigtigste handelssteder, 

målt i omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i pro-

cent af samlet volumen i den pågæl-

dende kategori 

Andel af udførte ordrer i procent af 

samlet antal i den pågældende ka-

tegori 

Andel af dirigerende ordrer 

Sanford C. Bernstein & Co., LLC 

(549300I7JYZHT7D5CO04) 28,34% 19,26% 

 

0% 

Morgan Stanley & Co. Interna-

tional PLC 

(4PQUHN3JPFGFNF3BB653) 16,97% 15,87% 

 

0% 

CLSA (UK) 

(213800VZMAGVIU2IJA72) 13,49% 9,22% 

 

0% 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 11,96% 15,32% 

 

0% 

Barclays Capital Securities Lim-

ited 

(K9WDOH4D2PYBSLSOB484) 11,96% 9,35% 

 

 

0% 

KAS Bank N.V. 

(A7746KUYPUHT22STMI41) 0,42% 2,22% 

 

100% 
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Instrumentkategori Gældsinstrumenter - Obligationer 

Her angives det, hvis i gennem-

smit < 1 handel pr. børsdag i 

det foregående år 

N 

De fem vigtigste handelssteder, 

målt i omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i pro-

cent af samlet volumen i den pågæl-

dende kategori 

Andel af udførte ordrer i procent af 

samlet antal i den pågældende ka-

tegori 

Andel af dirigerende ordrer 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 35,54% 38,25% 

 

0% 

Nordea Bank Abp 

(529900ODI3047E2LIV03) 24,34% 19,00% 

 

0% 

Spar Nord Bank A/S 

(549300DHT635Q5P8J715) 13,91% 11,75% 

 

0% 

Jyske Bank A/S 

(3M5E1GQGKL17HI6CPN30) 10,88% 11,50% 

 

0% 

Nykredit Bank A/S 

(52965FONQ5NZKP0WZL45) 8,07% 7,88% 

 

0% 
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Instrumentkategori Gældsinstrumenter – Pengemarkedsinstrumenter 

Her angives det, hvis i gennem-

smit < 1 handel pr. børsdag i 

det foregående år 

N 

De fem vigtigste handelssteder, 

målt i omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i pro-

cent af samlet volumen i den pågæl-

dende kategori 

Andel af udførte ordrer i procent af 

samlet antal i den pågældende ka-

tegori 

Andel af dirigerende ordrer 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 48,87% 34,06% 

 

0% 

Skandinaviska Enskilda Banken 

AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 25,24% 10,94% 

 

0% 

Citibank London Nominees 

Limited 

(G2M96IXONJEAOBNT6B40) 6,49% 9,10% 

 

0% 

Brown Brothers Harriman & Co. 

(5493006KMX1VFTPYPW14) 5,33% 13,32% 

 

0% 

State Street Global Markets Eu-

rope Limited 

(549300SQM0MRIF4HE647) 4,52% 5,39% 

 

0% 

KAS Bank N.V. 

(A7746KUYPUHT22STMI41) 1,22% 1,84% 

 

100% 
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Instrumentkategori Rentederivater – Futures og optioner optaget til handel på en markedsplads 

Her angives det, hvis i gennem-

smit < 1 handel pr. børsdag i 

det foregående år 

J 

De fem vigtigste handelssteder, 

målt i omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i pro-

cent af samlet volumen i den pågæl-

dende kategori 

Andel af udførte ordrer i procent af 

samlet antal i den pågældende ka-

tegori 

Andel af dirigerende ordrer 

Skandinaviska Enskilda Banken 

AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 84,11% 77,78% 

 

0% 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 15,89% 22,22% 

 

0% 
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Instrumentkategori Valutaderivater – Swaps, terminskontrakter og andre valutaderivater 

Her angives det, hvis i gennem-

smit < 1 handel pr. børsdag i 

det foregående år 

J 

De fem vigtigste handelssteder, 

målt i omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i pro-

cent af samlet volumen i den pågæl-

dende kategori 

Andel af udførte ordrer i procent af 

samlet antal i den pågældende ka-

tegori 

Andel af dirigerende ordrer 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 49,62% 54,93% 

 

0% 

Skandinaviska Enskilda Banken 

AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 43,31% 30,99% 

 

0% 

Nordea Bank Abp 

(529900ODI3047E2LIV03) 7,07% 14,08% 

 

0% 
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Instrumentkategori Aktiederivater – Futures og optioner optaget til handel på en markedsplads 

Her angives det, hvis i gennem-

snit < 1 handel pr. børsdag i 

det foregående år 

J 

De fem vigtigste handelssteder, 

målt i omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i pro-

cent af samlet volumen i den pågæl-

dende kategori 

Andel af udførte ordrer i procent af 

samlet antal i den pågældende ka-

tegori 

Andel af dirigerende ordrer 

Skandinaviska Enskilda Banken 

AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 100% 100% 

 

0% 
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Instrumentkategori 
Exchange-traded products (ETP’er), exchange-traded funds (ETF’er), exchange-traded notes (ETN’er) og 

exchange-traded commodities (ETC’er) 

Her angives det, hvis i gennem-

snit < 1 handel pr. børsdag i 

det foregående år 

J 

De fem vigtigste handelssteder, 

målt i omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i pro-

cent af samlet volumen i den pågæl-

dende kategori 

Andel af udførte ordrer i procent af 

samlet antal i den pågældende ka-

tegori 

Andel af dirigerende ordrer 

Fondsmæglerselskabet Maj In-

vest A/S 

(549300M1VQ0K5Z838B91) 84,99% 68,63% 

 

 

0% 

Nykredit Bank A/S 

(52965FONQ5NZKP0WZL45) 12,15% 23,53% 

 

0% 

Ringkjøbing Landbobank Aktie-

selskab 

(M2138002M5U5K4OUMVV62) 1,69% 2,61% 

 

0% 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 0,57% 1,31% 

 

0% 

Jyske Bank A/S 

(3M5E1GQGKL17HI6CPN30) 0,46% 1,96% 

 

0% 
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Udførelse af ordrer 

 

Instrumentkategori Aktier – aktier og depotbeviser, tick size-likviditetsbånd 5 og 6 

Her angives det, hvis i gennem-

smit < 1 handel pr. børsdag i 

det foregående år 

J 

De fem vigtigste handelssteder, 

målt i omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i pro-

cent af samlet volumen i den pågæl-

dende kategori 

Andel af udførte ordrer i procent af 

samlet antal i den pågældende ka-

tegori 

Andel af dirigerende ordrer 

Nasdaq Copenhagen A/S 

(549300JNYZUL5PLI8E17) 

 

100% 

 

100% 

 

0% 
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Instrumentkategori Aktier – aktier og depotbeviser, tick size-likviditetsbånd 3 og 4 

Her angives det, hvis i gennem-

smit < 1 handel pr. børsdag i 

det foregående år 

J 

De fem vigtigste handelssteder, 

målt i omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i pro-

cent af samlet volumen i den pågæl-

dende kategori 

Andel af udførte ordrer i procent af 

samlet antal i den pågældende ka-

tegori 

Andel af dirigerende ordrer 

Nasdaq Copenhagen A/S 

(549300JNYZUL5PLI8E17) 

 

100% 

 

100% 

 

0% 
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Instrumentkategori 
Exchange-traded products (ETP’er), exchange-trades funds (ETF’er), exchange-traded notes (ETN’er) og ex-

change-traded commodities (ETC’er) 

Her angives det, hvis i gennem-

snit < 1 handel pr. børsdag i 

det foregående år 

N 

De fem vigtigste handelssteder, 

målt i omsætningsvolumen 

(aftagende rækkefølge) 

Andel af omsætningsvolumen i pro-

cent af samlet volumen i den pågæl-

dende kategori 

Andel af udførte ordrer i procent af 

samlet antal i den pågældende ka-

tegori 

Andel af dirigerende ordrer 

Nasdaq Copenhagen A/S 

(549300JNYZUL5PLI8E17) 

 

100% 

 

100% 

 

0% 

 


