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1. INDLEDNING  

Når Nykredit Bank udfører kundeordrer i finansielle instrumenter, er den primære målsætning at opnå 
det bedst mulige resultat for dig som kunde. Vi benytter også udtrykket ”best execution” om vores 
målsætning. I denne politik har vi fastsat de overordnede retningslinjer, der sikrer, at vi opfylder vores 
målsætning, når vi udfører ordrer i finansielle instrumenter afgivet af kunder eller afgivet på vegne af 
kunder.  
 
Vi har med udgangspunkt i politikken udarbejdet supplerende procedurer og foranstaltninger, der ef-
ter vores vurdering samlet set er tilstrækkelige, nødvendige og relevante for at opnå vores primære 
målsætning om best execution. Du kan altid finde vores gældende ordreudførelsespolitik her: nykre-
dit.dk 
 
Lovgivningen kræver ligeledes, at vi skal opnå det bedst mulige resultat for kunderne, når vi udfører 
kundeordrer. Denne politik forklarer, hvordan vi gør dette, men pålægger os ikke yderligere forpligtel-
ser, end hvad der følger af lovgivningen, eller hvad vi i øvrigt har aftalt med dig som kunde. At vores 
målsætning er at opnå det bedst mulige resultat for vores kunder, når vi udfører kundeordrer i finan-
sielle instrumenter, betyder, at vi efter vores bedste skøn i hvert enkelt tilfælde vil træffe alle tilstræk-
kelige foranstaltninger for at opnå dette. De finansielle markeder er omskiftelige, og de faktorer, vi 
tager hensyn til, kan være modsatrettede. Derfor kan vi ikke garantere, at ordrer ikke kunne være ud-
ført på andre måder, som kunne have givet et bedre resultat. 
 
Politikken gælder i forhold til finansielle instrumenter som defineret i lov om kapitalmarkeder, herun-
der omsættelige værdipapirer som aktier og obligationer, pengemarkedsinstrumenter, investeringsbe-
viser, derivater mv. 
 
Politikken gælder for såvel detailkunder som professionelle kunder. Endvidere gælder politikken for 
godkendte modparter, når disse har krav på investorbeskyttelse som professionelle kunder.  
 

2. GENERELT OM BEST EXECUTION  

Nykredit Bank vil sikre best execution, når vi udfører kundeordrer i og yder porteføljepleje med finan-
sielle instrumenter. Det gælder både bankens egen udførelse af disse ordrer og videresendelse eller 
videreformidling til eksterne samhandelsparter til udførelse hos dem. 
 
Forpligtelsen gælder, når vi modtager en ordre afgivet af en kunde eller afgivet på vegne af en kunde. 
Udgangspunktet er i så fald, at vi er overladt et skøn til at afgøre, hvordan ordren skal udføres, og at 
du kan forvente, at vi varetager dine interesser, når vi udøver dette skøn. Er du professionel kunde, 
kan der være situationer, hvor der ikke forventes best execution. Det gælder fx i situationer, hvor du 
anmoder os om en pris, også kaldet ”request for quote”, og hvor det er almindelig praksis, at kunder 
anmoder flere banker om priser og kan sammenligne disse. 
 
I tilfælde hvor vi ikke er forpligtet til at sikre best execution, vil vi naturligvis altid opfylde vores forplig-
telse til at handle ærligt, redeligt og professionelt i vores kunders bedste interesse.  
 
I tilfælde hvor vi er forpligtet til at sikre best execution, vil vi træffe alle tilstrækkelige foranstaltninger 
for at opnå det efter omstændighederne bedst mulige resultat for dig. Når vi vurderer, hvordan vi op-
når det bedste resultat i den konkrete situation, tager vi hensyn til faktorer som: 
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• Pris og omkostninger, der er direkte knyttet til udførelsen af ordren og handlens afvikling 

(det samlede vederlag). 
• Sandsynligheden for, at ordren kan udføres, og handlen afregnes. 
• Hvor hurtigt ordren kan udføres. 
• Ordrens størrelse og art. 
• Andre forhold, som er relevante for udførelsen af ordren, som markedsforhold og eventuel 

påvirkning af disse. 
 
For at sikre best execution afgør vi den relative betydning af hver af disse faktorer ved at tage højde 
for følgende kriterier: 
 

• Din status som detailkunde, professionel kunde eller godkendt modpart 
• Den konkrete ordre, herunder om der måtte være specifikke instrukser fra dig 
• Det finansielle instruments karakteristika 
• Karakteristika for de handelssteder, som ordren kan rettes til. 

 
Ovennævnte faktorer kan prioriteres i samarbejde med dig, hvor det er muligt. Ellers gælder bankens 
bedste skøn over, hvad der er mest hensigtsmæssigt for dig i den konkrete situation. Den væsentligste 
faktor, når best execution skal leveres, er prisen for det finansielle instrument. Hvis du er detailkunde, 
vil udførelsen af ordren normalt blive bestemt ud fra det samlede vederlag, og kun i særlige tilfælde vil 
vi efter omstændighederne tillægge andre faktorer større relevans. Dette betyder som udgangspunkt, 
at banken straks enten: 
 

• sender ordren til en markedsplads, hvortil banken har direkte forbindelse og i overensstem-
melse med markedspladsens regler, 

• sender ordren til eller indhenter en pris fra en af vores samhandelsparter, eller  
• udfører ordren med banken som modpart eller matcher ordren mod en anden kundes or-

dre.  
  
Markedsvilkårene eller de særlige karakteristika vedrørende det pågældende finansielle instrument 
kan dog betyde, at vi vurderer, du ikke vil få den bedste pris, hvis vi forsøger at udføre ordren omgå-
ende. Det kan f.eks. være, at vi vurderer, at afgivelsen af hele din ordre kan påvirke priserne negativt, 
og at det vil være i din interesse, at vi deler ordren op i mindre ordrer (delordrer), eller at vi af andre 
årsager udsætter udførelsen af hele eller dele af din ordre. 
 
I visse situationer kan konkrete forhold føre til, at andre faktorer end pris eller samlet vederlag tillægges 
relativt større vægt, fx ved handel i illikvide finansielle instrumenter, hvor sandsynligheden for, at hand-
len overhovedet kan udføres, har en større vægt, eller ved markedsforstyrrelser. 
 
Nykredit Bank har til enhver tid og uanset grund ret til at afvise at udføre en ordre eller transaktion, 
herunder i tilfælde af markedsforstyrrelser eller ved mistanke om markedsmisbrug. 
 

3. BETYDNINGEN AF EN SPECIFIK INSTRUKS  

Hvis banken modtager en specifik instruks fra dig i relation til hele orden eller til dele af ordren, vil 
banken være forpligtet til at udføre ordren i overensstemmelse med din instruks. Eksempelvis betrag-
ter vi ordrer med limitkurs afgivet af dig i netbanken som en specifik instruks. Du skal være opmærk-
som på, at din specifikke instruks måske ikke vil give det bedst mulige resultat sammenlignet med, hvis 
vi kunne have udført ordren efter vores eget bedste skøn. Vedrører din specifikke instruks kun dele af 
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din ordre, vil vi fortsat sikre best execution i forhold til resten af ordren. 
 

4. SAMMENLÆGNING OG FORDELING AF ORDRER (AGGREGERING OG ALLOKERING)  

Nykredit Bank kan lægge en kundeordre sammen med andre kundeordrer og/eller Nykredit Banks 
egne ordrer (ordrer for egen regning) for at opnå best execution for dig som kunde. Det skal være 
usandsynligt, at sammenlægningen af ordrerne overordnet set vil være til ulempe for kunderne. I en-
kelte tilfælde kan en sammenlægning imidlertid være til ulempe for en bestemt ordre. Sammenlagte 
ordrer, der udføres i flere dele, afregnes til en vægtet gennemsnitskurs og fordeles så vidt muligt på 
handelsdagen. 
 
Hvis sammenlagte kundeordrer kun kan udføres delvist, og ordrerne ikke kunne have været udført på 
lige så fordelagtige vilkår uden sammenlægningen, vil ordrerne, under hensyntagen til omkostninger 
for dig som kunde, blive fordelt forholdsmæssigt efter ordrestørrelse mellem kunderne. 
 
Hvis ordrer, hvor kundeordrer er lagt sammen med Nykredit Banks egne ordrer, kun kan udføres del-
vist, vil kundeordrer have førsteprioritet. Hvis kundeordren ikke kunne have været udført på lige så 
fordelagtige vilkår uden sammenlægningen med Nykredit Banks egne ordrer, vil ordrerne blive fordelt 
forholdsmæssigt efter ordrestørrelse mellem kunden og Nykredit Bank. 
 

5. HANDELSSTEDER  

For løbende at sikre best execution kan vi benytte os af et eller flere af følgende handelssteder: 
 

• Regulerede markeder (også kaldet børser) 
• Multilaterale handelsfaciliteter (MHF) 
• Organiserede handelsfaciliteter (OHF) 
• Systematiske internalisatorer (SI) – se nærmere forklaring nedenfor 
• Samhandelsparter (andre banker eller værdipapirhandlere) 

 
Nykredit Bank vurderer løbende markedet for handelssteder og udvælger dem, hvor banken vurderer, 
at der kan opnås det bedst mulige resultat ved udførelsen af kundeordrer ud fra de faktorer, der er 
nævnt i afsnittet 'Generelt om best execution', herunder særligt pris, omkostninger, hastighed og likvi-
ditet i markedet. Udvælgelsen sker på baggrund af offentligt tilgængelige oplysninger om kvaliteten af 
ordreudførelsen på de enkelte handelssteder. 
 
Nykredit Bank kan med dit samtykke vælge at udføre en kundeordre uden for en markedsplads. Ved 
markedsplads forstås en børs, en MHF eller en OHF. Ved at udføre en ordre uden for en markedsplads 
kan der være en øget modpartsrisiko. Udfører vi selv ordren uden for en markedsplads, vil vi gøre det 
via en SI eller en samhandelspart eller selv indtræde som modpart. Handel uden for en markedsplads 
kaldes også for over the counter (OTC). Du er velkommen til at kontakte os for at få uddybet konse-
kvenserne ved at udføre ordrer uden for en markedsplads. 
 
Benytter vi en samhandelspart, vil det være op til vores samhandelspart at vurdere, om parten selv vil 
indtræde i handlen eller videreformidle ordren til en markedsplads. Vi vurderer regelmæssigt og mini-
mum en gang om året muligheden for at opnå best execution på de aktuelle handelssteder. 
 
Indtræder Nykredit Bank selv som modpart, kan det i visse tilfælde være som SI. Det betyder, at vi 
følger særlige regler for prisstillelse og offentliggørelse af priser og handler. Nykredit Bank kan vælge 
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at være SI i visse finansielle instrumenter, eller vi kan være forpligtet hertil, fordi vi på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag og i væsentligt omfang handler for egen regning. Nykredit Bank over-
holder denne politik, uanset om vi som modpart er SI eller ej. 
 
Nykredit Bank kan vælge ét bestemt handelssted til udførelse af kundeordrer i visse typer af finansielle 
instrumenter, hvis vi vurderer, at det er tilstrækkeligt til løbende at sikre best execution, og hvis vi vur-
derer, at bedre resultater generelt ikke kan opnås ved at benytte flere handelssteder. 
 
Nykredit Bank vil en gang om året offentliggøre en oversigt fordelt på kategorier af finansielle instru-
menter over de fem mest anvendte handelssteder, hvor vi har udført kundeordrer, samt de fem mest 
anvendte samhandelsparter hvortil vi har videreformidlet kundeordrer. Oversigten vil blive vedlagt Ny-
kredit Banks resumé af analyse af handelssteder og konklusioner på baggrund heraf. Du kan finde 
oversigten på nykredit.dk. 
 
Du kan finde en samlet oversigt over primære handelssteder på nykredit.dk. 
 

6. SPECIFIKKE FORHOLD VEDRØRENDE BEST EXECUTION 

For de forskellige typer af finansielle instrumenter gælder der specifikke forhold, som har betydning 
for, hvordan vi prioriterer de forskellige faktorer, som er beskrevet ovenfor. Som ovenfor nævnt vil 
udførelsen af ordren normalt blive bestemt ud fra det samlede vederlag for detailkunder, og kun i 
særlige tilfælde vil vi efter omstændighederne tillægge andre faktorer større relevans for detailkunder. 
 
6.1 Aktier og investeringsbeviser 
 
Produktkategorien aktier og investeringsbeviser dækker følgende produkter: 

• Aktier og aktielignende instrumenter 
• Investeringsbeviser 

 
Medmindre andet fremgår af denne politik, er de vigtigste faktorer ved Nykredit Banks udførelse af 
kundeordrer i aktier og investeringsbeviser normalt følgende: 
 
1. Pris og omkostninger 
2. Sandsynligheden for, at ordren kan udføres, og handlen afregnes. 
 
De øvrige faktorer hastighed, ordrestørrelse og -art samt andre relevante forhold vægtes normalt lige-
ligt herefter. 
 
Har vi aftalt andet med dig, er prioriteringen naturligvis tilrettelagt herefter, uanset om dette er aftalt 
fra gang til gang eller aftalt for alle dine ordrer. 
 
6.1.1 Aktier og aktielignende instrumenter 
Aktier omfatter her aktier og andre aktielignende finansielle instrumenter såsom depotbeviser, certifi-
kater og Exchange Traded Notes. 
 
For børsnoterede aktier gælder der en såkaldt handelsforpligtelse, hvilket betyder, at ordrer i børsno-
terede aktier altid skal udføres på markedspladser eller hos en SI.  
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Når Nykredit Bank er SI i en børsnoteret aktie, kan vi indtræde som modpart i handlen. Vi kan derud-
over vælge at videresende ordren til en samhandelspart, der er SI, eller til en markedsplads. Når Ny-
kredit Bank indtræder som modpart som SI, vil det ske til en pris, der som minimum modsvarer prisen 
hos vores udvalgte handelssteder.  
 
Ordrer kan afgives til Nykredit Bank på følgende måder (du kan læse nærmere om de enkelte ordrety-
per, som du selv kan vælge, i Nykredit Banks Vilkår for handel med værdipapirer): 
 

• Elektroniske ordrer (ordrer fra netbank eller indlagt af en rådgiver i banken): Ordrer, som 
straks kan videresendes til en eller flere markedspladser med henblik på ordreudførelse. 

• Manuelle ordrer: Ordrer, der ikke videresendes til en eller flere markedspladser, men som 
udføres manuelt på grund af ordrens art eller en specifik instruks om udførelsen. 

• Prisstillelser: Du kan handle med os på grundlag af en pris, som vi har stillet til dig. Når du 
handler med os på grundlag af en prisstillelse, handler vi for egen regning og indtræder som 
modpart i handlen. Hvis du har modtaget en prisstillelse fra os, er handlen indgået, når du 
accepterer den stillede pris. 

• Straksordrer: For handel med nogle finansielle instrumenter tilbyder banken kunderne 
straksordrer op til en på forhånd fastsat størrelse. Det betyder, at vi afgiver bindende købs- 
og salgspriser til vores kunder, som kunderne kan acceptere og dermed indgå strakshandler. 
Bankens købs- og salgspriser afspejler gældende markedsvilkår og lever dermed op til kra-
vene til best execution. Banken optræder her som SI. 

  
Elektroniske ordrer: Afhængigt af det pågældende finansielle instrument og ordrens størrelse afgør 
banken, hvorvidt ordren videresendes direkte til en eller flere markedspladser eller direkte til den eks-
terne samarbejdspartner, som banken har indgået aftale med, med henblik på ordreudførelse. Af-
hængigt af handlens størrelse kan det være, at vi udfører ordren som SI, hvis det er en dansk aktie, 
hvorimod vi for udenlandske aktier altid vil videresende ordren til vores samhandelspart på området. 
Hvis en ordre ikke opfylder de fastsatte parametre for videresendelse, bliver den automatisk stoppet 
og behandles derefter af en medarbejder, hvor den vil blive udført som en manuel ordre. Det kan f.eks. 
være, at det pågældende finansielle instrument ikke er tilstrækkeligt likvidt til, at en ordre kan blive 
videresendt direkte til en markedsplads.  
  
Ordrer modtaget fra netbanken 
Når du bruger vores netbank, kan din ordre blive gennemført på forskellige måder afhængigt af din 
ordres art, størrelse og en specifik instruks fra dig. Ordrer gennemført via børser og samhandelsparter 
overvåges løbende af banken for at sikre, at vi altid er i stand til at levere best execution. 
 
Hvis en ordre opfylder de fastsatte parametre i bankens netbank i forbindelse med ordreoprettelse, vil 
det være nødvendigt at kontakte en rådgiver, og ordren vil kunne indlægges til behandling som en 
manuel ordre. 
 
Hvis en limiteret kundeordre, der vedrører børsnoterede aktier, ikke under gældende markedsvilkår 
udføres øjeblikkeligt, vil Nykredit Bank fremme den hurtigst mulige udførelse af ordren ved straks at 
offentliggøre den på en måde, der gør oplysningen lettilgængelig for andre markedsdeltagere, med-
mindre du udtrykkeligt bestemmer andet. Dette vil normalt ske ved, at Nykredit Bank sender den limi-
terede kundeordre til en relevant samhandelspart eller markedsplads. 
 
Unoterede aktier er ikke underlagt handelsforpligtelse, og likviditeten vil normalt være meget lav. Det 
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kan derfor være nødvendigt at vægte faktorer anderledes. For at sikre en fair pris vil vi som et yderligere 
element af best execution forsøge at indhente priser fra udvalgte samhandelsparter og sammenholde 
disse med tilgængelige markedsdata og om muligt med tilsvarende eller sammenlignelige aktier.  
 
6.1.2 Investeringsbeviser 
Investeringsbeviser omfatter her andele i kollektive investeringsordninger som investeringsforeninger 
(UCITS) og alternative investeringsfonde (AIF). Andele kan enten være børsnoterede (Exchange Traded 
Fonds eller ETF) eller være unoterede. 
 
Ordrer i børsnoterede investeringsbeviser udføres normalt enten direkte på en markedsplads eller 
med Nykredit Bank som modpart, enten som SI eller ikke. Når Nykredit Bank indtræder som modpart, 
hvad enten det er som SI eller ej, vil det ske til en pris, der som minimum modsvarer prisen hos vores 
udvalgte handelssteder. 
 
I visse tilfælde, fx ved større ordrer i børsnoterede investeringsbeviser, vil ordrerne blive udført i sam-
arbejde med den udstedende kollektive investeringsordning. I så fald fastsætter vi som hovedregel 
prisen på grundlag af seneste information fra den kollektive investeringsordning om indre værdi (Net 
Asset Value) tillagt eller fratrukket henholdsvis emissions- eller indløsningsfradrag. Ordreudførelsen 
kan i disse tilfælde tage længere tid end normalt, hvilket øger sandsynligheden for, at priser kan have 
ændret sig i forhold til ordreafgivelsestidspunktet, hvis markedsforholdene har ændret sig. 
 
I forhold til unoterede investeringsbeviser vil ordrer normalt blive udført til prisen fastsat på grundlag 
af seneste information fra den udstedende kollektive investeringsordning om indre værdi (Net Asset 
Value), eventuelt korrigeret for markedsudvikling i de underliggende investeringer samt emissions- el-
ler indløsningsfradrag. 
 
I visse tilfælde vil ordrer i unoterede investeringsbeviser udføres i samarbejde med den udstedende 
kollektive investeringsordning. I disse tilfælde fastsætter vi prisen på grundlag af seneste information 
fra den kollektive investeringsordning om indre værdi (Net Asset Value) tillagt eller fratrukket henholds-
vis emissions- eller indløsningsfradrag. Ordreudførelsen kan i disse tilfælde tage længere tid end nor-
malt, hvilket øger sandsynligheden for, at priser kan have ændret sig i forhold til ordreafgivelsestids-
punktet, hvis markedsforholdene har ændret sig. 
 
6.2 Obligationer 
 
Produktkategorien obligationer dækker følgende produkter: 

• Statsobligationer 
• Realkreditobligationer 
• Virksomhedsobligationer 

 
Medmindre andet fremgår af denne politik, er de vigtigste faktorer ved Nykredit Banks udførelse af 
kundeordrer i obligationer normalt følgende: 
 
1. Pris 
2. Ordrestørrelse og hastighed vægtes ligeligt. 
 
De øvrige faktorer omkostninger, sandsynlighed for udførelse af ordren og handlens afvikling, ordrens 
art samt andre relevante forhold vægtes normalt ligeligt herefter. 
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Har vi aftalt andet med dig, er prioriteringen naturligvis tilrettelagt herefter, uanset om dette er aftalt 
fra gang til gang eller aftalt for alle dine ordrer. 
 
Der er stor forskel på likviditeten i forskellige obligationsudstedelser, hvilket blandt andet kan afhænge 
af udsteder og type af obligation, og for nogle obligationer er markedet karakteriseret ved indikative 
priser.  
 
Ordrer i obligationer vil typisk blive udført med Nykredit Bank som modpart, enten som SI eller ikke. 
Uanset om det sker som SI eller ej, vil det ske til en pris, hvor vi tager udgangspunkt i priser på han-
delssteder, handelsplatforme og i andre relevante informationssystemer. Vi er typisk ikke forpligtet til 
at sikre professionelle kunder best execution i alle tilfælde. Det gælder fx i situationer, hvor du anmo-
der os om en pris, også kaldet ”request for quote”, og hvor det er almindelig praksis, at kunder anmo-
der flere banker om priser og kan sammenligne disse.     
 
Ved ordrer i sjældent handlede obligationer, uanset om disse er børsnoterede eller ej, hvor der ikke er 
tilgængelige priser på handelssteder, handelsplatforme eller i andre relevante informationssystemer, 
vil prisen blive fastsat med udgangspunkt i de toneangivende obligationer korrigeret for den enkelte 
obligations karakteristika ud fra vores interne modeller. 
 
6.3 Valutaprodukter 
 
Produktkategorien valutaprodukter dækker følgende produkter: 

• Valutaterminskontrakter 
• Valutaswaps 
• Valutaterminsforretninger uden levering (NDF) 
• Valutaoptioner 

 
Medmindre andet fremgår af denne politik, er de vigtigste faktorer ved Nykredit Banks udførelse af 
kundeordrer i omfattede valutaprodukter normalt følgende: 
 
1. Pris 
2. Ordrestørrelse og hastighed vægtes ens 
 
De øvrige faktorer omkostninger, sandsynlighed for udførelse af ordren og handlens afvikling, ordrens 
art samt andre relevante forhold vægtes normalt ligeligt herefter. 
 
Har vi aftalt andet med dig, er prioriteringen naturligvis tilrettelagt herefter, uanset om dette er aftalt 
fra gang til gang eller aftalt for alle dine ordrer. 
 
Ordrer i valutaprodukter vil typisk blive udført med Nykredit Bank som modpart. Prisen vil være base-
ret på markedspriser fra vores udvalgte markedspladser og samhandelsparter. Hvis der ikke er tilgæn-
gelige markedspriser, vil vi som et yderligere element af best execution forsøge at sammenholde til-
gængelige markedsdata med tilsvarende eller sammenlignelige valutaprodukter. 
 
En række valutaprodukter, herunder valutaspotforretninger og visse valutaforretninger til kommerciel 
afdækning, er ikke omfattet af denne ordreudførelsespolitik, da de ikke falder under betegnelsen fi-
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nansielle instrumenter. I øvrigt er vi, i relation til valutaprodukter, typisk ikke forpligtet til at sikre pro-
fessionelle kunder best execution. Det gælder fx i situationer, hvor du anmoder os om en pris, også 
kaldet ”request for quote”, og hvor det er almindelig praksis, at kunder anmoder flere banker om priser 
og kan sammenligne disse.   
 
I tilfælde, hvor vi ikke er omfattet af best execution, vil vi naturligvis altid opfylde vores forpligtelse til 
at handle ærligt, redeligt og professionelt i vores kunders bedste interesse. 
 
6.4 Rentederivater 
 
Produktkategorien rentederivater dækker følgende produkter: 

• Renteswaps 
• Renteterminskontrakter 
• Renteoptioner 
• Valutaswaps 
• Fremtidige renteaftaler 

 
Medmindre andet fremgår af denne politik, er de vigtigste faktorer ved Nykredit Banks udførelse af 
kundeordrer i rentederivater normalt følgende: 
 
1. Pris 
2. Ordrestørrelse og hastighed vægtes ens 
 
De øvrige faktorer omkostninger, sandsynlighed for udførelse af ordren og handlens afvikling, ordrens 
art samt andre relevante forhold vægtes normalt ligeligt herefter. 
 
Har vi aftalt andet med dig, er prioriteringen naturligvis tilrettelagt herefter, uanset om dette er aftalt 
fra gang til gang eller aftalt for alle dine ordrer. 
 
Der er stor forskel på likviditeten i markedet, afhængigt af hvilket produkt du som kunde ønsker at 
handle. For likvide rentederivater tager priserne udgangspunkt i information fra handelssteder, han-
delsplatforme og andre relevante informationssystemer. For illikvide rentederivater, herunder rente-
optioner, er prisen typisk baseret på markedspriser fra udvalgte markedspladser og samhandelspar-
ter. 
 
Ordrer i rentederivater vil blive udført med Nykredit Bank som modpart, medmindre der er krav om, 
at handel udføres på en markedsplads, og der er aftalt clearing via en central modpart (CCP). 
 
6.5 REPO og Reverse 
 
Produktkategorien REPO og Reverse dækker følgende produkter: 

• REPO 
• Værdipapirudlånsforretninger 

 
Medmindre andet fremgår af denne politik, er de vigtigste faktorer ved Nykredit Banks udførelse af 
kundeordrer i REPO/Reverse normalt følgende: 
 
1. Pris 
2. Ordrestørrelse og hastighed vægtes ens 
 



Side 11 
 

De øvrige faktorer omkostninger, sandsynlighed for udførelse af ordren og handlens afvikling, ordrens 
art samt andre relevante forhold vægtes normalt ligeligt herefter. 
 
Har vi aftalt andet med dig, er prioriteringen naturligvis tilrettelagt herefter, uanset om dette er aftalt 
fra gang til gang eller aftalt for alle dine ordrer. 
 
Der er stor forskel på likviditeten i markedet, afhængigt af hvilken obligation du som kunde ønsker at 
handle. Det vil obligationens karakteristika såsom valuta, udestående mængde, kupon og efterspørgsel 
afgøre. 
 
Ordrer i REPO/Reverse vil blive udført med Nykredit Bank som modpart. 
 

7. PORTEFØLJEPLEJE 

Når Nykredit Bank yder porteføljepleje for dig, er vi ligeledes forpligtede til at varetage dine interesser 
bedst muligt, når vi træffer beslutning om at handle, og vi følger derfor altid denne politik. Portefølje-
pleje ydes af Nykredit Asset Management, som er en selvstændig forretningsenhed i banken, og som 
udøver sin virksomhed uafhængigt af øvrige aktiviteter i banken. For porteføljeplejeaftaler i Nykredit 
Asset Management gennemføres alle transaktioner via en samhandelspart i Danmark eller udlandet, 
til hvem vi videreformidler beslutninger om at handle. For alle transaktioner vurderer Nykredit Asset 
Management, hvilken samhandelspart der forventes at kunne sikre best execution. Nykredit Asset Ma-
nagement kan vælge, at banken skal gennemføre transaktionen på lige fod med eksterne samhandels-
parter. Bankens egen gennemførelse af disse transaktioner vil overholde denne politik, så du som 
kunde sikres best execution. I forbindelse med porteføljepleje, hvor Nykredit Asset Management an-
moder samhandelsparter om priser, er Nykredit Asset Management ansvarlig for overholdelse af best 
execution i overensstemmelse med politikken. 
 
Ved valg af samhandelsparter vurderes den pågældende samhandelsparts evne til at efterleve bankens 
ordreudførelsespolitik og kravene til best execution. Samhandelsparternes evne til at efterleve ban-
kens ordreudførelsespolitik og krav til best execution kontrolleres og evalueres løbende, ligesom mar-
kedet kontinuerligt undersøges for andre samhandelsparter, der kan sikre best execution. Nykredit 
Asset Managements valg af samhandelsparter indgår i bankens samlede opgørelse heraf, jf. punkt 5 
ovenfor. Du kan finde oversigten på nykredit.dk. 
 
Du kan finde en samlet oversigt over primære handelssteder på nykredit.dk. 
 

8. OVERVÅGNING AF BEST EXECUTION 

Nykredit Bank evaluerer løbende kvaliteten af vores ordreudførelse for at kontrollere, at vores proce-
durer og foranstaltninger fungerer efter hensigten og sikrer det bedst mulige resultat for dig som 
kunde. 
 

9. EVALUERING OG OPDATERING 

Nykredit Bank vurderer løbende og minimum en gang om året, om ordreudførelsespolitikken fungerer 
efter formålet, eller om den skal ændres. Du vil modtage meddelelse herom, hvis der sker væsentlige 
ændringer i politikken. Du vil altid kunne finde den nyeste og dermed gældende version på nykredit.dk. 
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10. FLERE OPLYSNINGER 

Du kan læse mere om vilkår for handel med finansielle instrumenter på nykredit.dk. 
 
Derudover kan du finde oversigten over de markeder, som du i skattebegunstigede opsparingsformer 
kan handle aktier og obligationer mv. på. Listen omfatter relevante markeder i og uden for EU/EØS, og 
for sidstnævntes vedkommende er disse udvalgt af Nykredit Bank ud fra lovgivningens kriterier herfor. 
Listen kan løbende ændres af Nykredit Bank. 
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