INFORMÁCIE O PIATICH NAJLEPŠÍCH MIESTACH
VÝKONU A O DOSIAHNUTEJ KVALITE
VYKONÁVANIA POKYNOV
Tento dokument je vypracovaný v súlade s platnou a účinnou Stratégiou vykonávania pokynov a Stratégiou postupovania pokynov
Across Private Investments, o.c.p., a.s. (ďalej len ako „Spoločnosť"), na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ
z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID 2) a v zmysle §
73p ods. 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa ktorých je Spoločnosť povinná pre každý druh finančných nástrojov raz ročne vypracovať a zverejniť
súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, pravidelne vyhodnocovať
účinnosť stratégie vykonávania pokynov a oznamovať klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov
alebo stratégie vykonávania pokynov. Stratégia vykonávania pokynov a Stratégia postupovania pokynov je dostupná v dokumente
Informácie pre klienta na stránke www.across.sk.
Tento dokument obsahuje príslušné informácie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

5 NAJLEPŠÍCH MIEST VYKONANIA A POSTÚPENIA POKYNOV - NEPROFESIONÁLNY KLIENT
Kapitálové nástroje - akcie a vkladové potvrdenky
Oznámenia

Spoločnosť vykonala v priemere menej ako jeden obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku.

Päť najlepších miest výkonu Podiel obchodovaného
z hľadiska objemov
objemu ako percento
obchodovania
celkového objemu v
danej triede

Podiel vykonaných
pokynov ako percento
celkového počtu v
danej triede

Percentálny podiel Percentuálny
Percentuálny
pasívnych
podiel agresívnych podiel
pokynov
pokynov
nasmerovaných
pokynov

315700XY3IG5ZUUBD590
549300UYJKOXE3HB8L79
3157002JBFAI478MD587
222100I3N6XODRU1KA05
-

60,63 %
13,59 %
17,77 %
8,01 %
-

-

40,81 %
23,83 %
20,94 %
14,42 %
-

-

-

Dlhové nástroje
Oznámenia

Spoločnosť vykonala v priemere viac ako jeden obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku.

Päť najlepších miest výkonu Podiel obchodovaného
z hľadiska objemov
objemu ako percento
obchodovania
celkového objemu v
danej triede

Podiel vykonaných
pokynov ako percento
celkového počtu v
danej triede

Percentálny podiel Percentuálny
Percentuálny
pasívnych
podiel agresívnych podiel
pokynov
pokynov
nasmerovaných
pokynov

315700XY3IG5ZUUBD590
3157002JBFAI478MD587
2138005SP78ELT822P61
-

99,62 %
0,29 %
0,10 %
-

-

99,65 %
0,35 %
0,00 %
-

-
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-

Menové deriváty
Oznámenia

Spoločnosť vykonala v priemere menej ako jeden obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku.

Päť najlepších miest výkonu Podiel obchodovaného
z hľadiska objemov
objemu ako percento
obchodovania
celkového objemu v
danej triede

Podiel vykonaných
pokynov ako percento
celkového počtu v
danej triede

Percentálny podiel Percentuálny
Percentuálny
podiel agresívnych podiel
pasívnych
pokynov
pokynov
nasmerovaných
pokynov

-

-

-

-

-

-

Akciové deriváty
Oznámenia

Spoločnosť vykonala v priemere menej ako jeden obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku.

Päť najlepších miest výkonu Podiel obchodovaného
z hľadiska objemov
objemu ako percento
obchodovania
celkového objemu v
danej triede

Podiel vykonaných
pokynov ako percento
celkového počtu v
danej triede

Percentálny podiel Percentuálny
Percentuálny
pasívnych
podiel agresívnych podiel
pokynov
nasmerovaných
pokynov
pokynov

097900BFH50000030808
-

100,00 %
-

-

100,00 %
-

-

-

Štruktúrované finančné nástroje
Oznámenia

Spoločnosť vykonala v priemere menej ako jeden obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku.

Päť najlepších miest výkonu Podiel obchodovaného
z hľadiska objemov
objemu ako percento
obchodovania
celkového objemu v
danej triede

Podiel vykonaných
pokynov ako percento
celkového počtu v
danej triede

Percentálny podiel Percentuálny
Percentuálny
pasívnych
podiel agresívnych podiel
pokynov
pokynov
nasmerovaných
pokynov

315700XY3IG5ZUUBD590
3157002JBFAI478MD587
2138005SP78ELT822P61
-

86,87 %
11,78 %
1,35 %
-

-

73,75 %
25,77 %
0,48 %
-

-
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-

Produkty obchodované na burze
Oznámenia

Spoločnosť vykonala v priemere viac ako jeden obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku.

Päť najlepších miest výkonu Podiel obchodovaného
z hľadiska objemov
objemu ako percento
obchodovania
celkového objemu v
danej triede

Podiel vykonaných
pokynov ako percento
celkového počtu v
danej triede

Percentálny podiel Percentuálny
Percentuálny
podiel agresívnych podiel
pasívnych
pokynov
pokynov
nasmerovaných
pokynov

2138005SP78ELT822P61
097900BFH50000030808
3157002JBFAI478MD587
549300UYJKOXE3HB8L79
222100I3N6XODRU1KA05

95,86 %
3,82 %
0,18 %
0,07 %
0,04 %

-

52,68 %
37,75 %
5,95 %
2,23 %
1,35 %

-

-

INFORMÁCIE O DOSIAHNUTEJ KVALITE VYKONÁVANIA POKYNOV
Pri voľbe miesta výkonu pre každú triedu finančných nástrojov postupuje Spoločnosť v súlade s aktuálne platnými a účinnými
Stratégiami. Spoločnosť v pravidelných ročných intervaloch monitoruje a vyhodnocuje kvalitu vykonávania pokynov na základe
vopred zvolených kritérií, najmä vo vzťahu k nákladom na vysporiadanie zrealizovaných transakcií. Na základe tohto monitorovania a
vyhodnocovania Spoločnosť v prípade potreby Stratégie primerane aktualizuje.
Na základe informácií uvedených v tomto dokumente Spoločnosť aktuálne platné a účinné Stratégie nepovažuje za potrebné
aktualizovať.
V Bratislave dňa 30. júna 2021
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