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Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (”Maj Invest”) udfører kundeordrer i henhold til Maj In-

vests ordreudførelsespolitik.  

 

Når Maj Invest gennemfører ordrer for kunder anses pris og omkostninger som udgangs-

punkt for at være de væsentligste faktorer ved vurdering af kvaliteten af udførelsen, således 

at der lægges vægt på det mest fordelagtige samlede vederlag for kunden. Herefter tillægger 

Maj Invest faktorerne hurtighed og gennemførelsessandsynlighed betydning ved vurderin-

gen. Maj Invest tager altid hensyn til eventuel kundeinstruks, der kan påvirke foranstående 

vægtning af faktorer ved ordreudførelsen. 

 

Maj Invest har ved valg af brokere og udførelse af ordrer lagt vægt på omkostninger, som af-

spejler markedskonforme forhold for de pågældende kunder og ordrer. Ved implementering 

af MiFID II1 er der indgået separate aftaler mellem Maj Invest og tredjemand om køb af vær-

dipapiranalyser. I den forbindelse blev fokus øget på dokumentation af, at der ikke er relati-

oner mellem Maj Invest og værdipapirhandlere/handelssteder, som giver anledning til po-

tentielle interessekonflikter i forhold til Maj Invests udførelse af kundeordrer, herunder tætte 

forbindelser fx fælles ejerskab. Maj Invest modtager ikke rabatter eller betalinger fra værdi-

papirhandlere eller handelssteder, hvor Maj Invest udfører ordrer. 

  

I det følgende fremgår oplysninger om de fem væsentligste handelssteder for kundeordrer i 

2017, herunder til henholdsvis formidling til udførelse hos en værdipapirhandler samt direk-

te ordreudførelse på en handelsplads.  

                                                

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og 

om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61 EU 



  

Væsentligste handelssteder 2017 

Bilag til ordreudførselspolitik 
 

 

Formidling af ordrer til udførelse 

 

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

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 dirigerede ordrer 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 20,13% 25,35% 

 

0% 

Société Générale SA 

(O2RNE8IBXP4R0TD8PU41) 16,06% 3,87% 

 

0% 

Nordea Bank Abp 

(529900ODI3047E2LIV03) 11,55% 7,80% 

 

0% 

Skandinaviska Enskilda Banken 

AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 8,47% 7,23% 

 

0% 

ABG Sundal Collier ASA 

(2138005DRCU66B8BNY04) 8,31% 6,28% 

 

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

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 dirigerede ordrer 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 34,42% 50,00% 

 

0% 

Merrill Lynch International 

(GGDZP1UYGU9STUHRDP48) 16,14% 2,78% 

 

0% 

Morgan Stanley & Co. Interna-

tional PLC 

(4PQUHN3JPFGFNF3BB653) 6,23% 6,82% 

 

 

0% 

UBS Limited 

(REYPIEJN7XZHSUI0N355) 6,06% 4,26% 

 

0% 

Sanford C. Bernstein Limited 

(54930049G8WQ5OOUSD19) 4,87% 8,90% 

 

0% 
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Instrumentkategori Aktier – aktier og depotbeviser, tick size-likviditetsbånd 1 og 2 

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 dirigerede ordrer 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 13,78% 28,17% 

 

0% 

Morgan Stanley & Co. Interna-

tional PLC 

(4PQUHN3JPFGFNF3BB653) 12,96% 14,80% 

 

 

0% 

Deutsche Bank Aktiengesellsch-

aft (7LTWFZYICNSX8D621K86) 

10,88% 7,99% 

 

 

0% 

CLSA (UK) 

(213800VZMAGVIU2IJA72) 10,00% 4,30% 

 

0% 

UBS Limited 

(REYPIEJN7XZHSUI0N355) 8,54% 7,15% 

 

0% 
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Instrumentkategori Gældsinstrumenter - Obligationer 

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 dirigerede ordrer 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 23,12% 26,04% 

 

0% 

Jyske Bank A/S 

(3M5E1GQGKL17HI6CPN30) 19,18% 15,92% 

 

0% 

Nordea Bank AB 

(6SCPQ280AIY8EP3XFW53) 17,09% 8,53% 

 

0% 

Nykredit Bank A/S 

(52965FONQ5NZKP0WZL45) 16,25% 25,81% 

 

0% 

Spar Nord Bank A/S 

(549300DHT635Q5P8J715) 9,16% 6,72% 

 

0% 
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Instrumentkategori Gældsinstrumenter – Pengemarkedsinstrumenter  

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 dirigerede ordrer 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 50,01% 32,98% 

 

0% 

Skandinaviska Enskilda Banken 

AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 25,68% 28,14% 

 

0% 

Citibank London Nominees 

Limited 

(G2M96IXONJEAOBNT6B40) 10,11% 11,22% 

 

 

0% 

Nordea Bank Abp 

(529900ODI3047E2LIV03) 6,85% 0,94% 

 

0% 

State Street Global Markets In-

ternational Limited 

(549300SQM0MRIF4HE647) 2,29% 4,92% 

 

 

0% 
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Instrumentkategori Rentederivater – 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 dirigerede ordrer 

Skandinaviska Enskilda Banken 

AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 80,56% 85,00% 

 

0% 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 19,44% 15,00% 

 

0% 
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Instrumentkategori Valutaderivater – Swaps, terminskontrakter og andre valutaderivater 

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 dirigerede ordrer 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 60,10% 65,45% 

 

0% 

Nordea Bank AB 

(6SCPQ280AIY8EP3XFW53) 21,98% 12,12% 

 

0% 

Skandinaviska Enskilda Banken 

AB (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 17,92% 22,42% 

 

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 dirigerede 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 

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 dirigerede ordrer 

Fondsmæglerselskabet Maj In-

vest A/S 

(549300M1VQ0K5Z838B91) 89,64% 74,15% 

 

 

0% 

Nykredit Bank A/S 

(52965FONQ5NZKP0WZL45) 7,15% 20,94% 

 

0% 

Danske Bank A/S 

(MAES062Z21O4RZ2U7M96) 1,48% 1,71% 

 

0% 

Jyske Bank A/S 

(3M5E1GQGKL17HI6CPN30) 1,27% 1,71% 

 

0% 

Ringkjøbing Landbobank Aktie-

selskab 

(M2138002M5U5K4OUMVV62) 0,26% 0,85% 

 

 

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-

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 dirigerede 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-

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 dirigerede 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 dirigerede ordrer 

Nasdaq Copenhagen A/S 

(549300JNYZUL5PLI8E17) 

 

100% 

 

100% 

 

0% 
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