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Best Execution rapport 2019 
 

Faster Andelskasse er registreret hos Værdipapircentralen som et VP opbevaringssted, hvorfor vi benytter en tredjepart i forbindelse 

med udførelse af værdipapirhandler på egen beholdning og detailkunder. 

 

I den forbindelse har Faster Andelskasse valgt at indgå et samarbejde med Danske Andelskassers Bank A/S, som vi benytter som 

handelssted i forbindelse med værdipapirhandler til vores detailkunder. Valget er faldet på Danske Andelskassers Bank A/S, da det er 

vurderet at de kan levere den bedste helhedsløsning til Faster Andelskasse og vores detailkunder. Samarbejdet revurderes løbende så 

vi har det bedst mulige investeringssetup til vores detailkunder. 

 

I Faster Andelskasse tilbyder vi handel med obligationer, aktier og investeringsbeviser via kontakt til rådgiver. Der er ikke 

konstateret interessekonflikter mellem banken og handelsstedet. 

 

Nuværende fordeling af værdipapirhandler på handelssted kan ses af de efterfølgende tabeller:   

 
Kundekategori Detailkunde 

Instrumentkategori Aktier 

Mindre end 1 handel pr. dag i 2019 J 

 

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 

 

Danske Andelskassers Bank A/S 
LEI-kode: 549300JECLPX13NZLU57 

 

100% 

 

100% 

 

 
Kundekategori Detailkunde 

Instrumentkategori Obligationer 

Mindre end 1 handel pr. dag i 2019 J 

 

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 

 

Danske Andelskassers Bank A/S 
LEI-kode: 549300JECLPX13NZLU57 

 

100% 

 

100% 

 

 
Kundekategori Detailkunde 

Instrumentkategori Investeringsforeninger 

Mindre end 1 handel pr. dag i 2019 J 

 

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 

 

Danske Andelskassers Bank A/S 
LEI-kode: 549300JECLPX13NZLU57 

 

100% 

 

100% 

 
Faster Andelskasse har ved vurderingen af kvaliteten af udførelsen af ordrerne lagt særlig vægt på aktuel pris og aktuelle 

omkostninger. Pengeinstituttet har ikke indgået særlige aftaler om betalinger eller rabatter med det handelssted, der anvendes til 

ordreudførelse. Der er endvidere ikke konstateret interessekonflikter mellem pengeinstituttet og handelsstedet. 
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