Райфайзенбанк (България) ЕАД
Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания
и постигнатото качество на изпълнение през 2019 г.
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1. Необходимост от публикацията
Публикацията е свързана с нормативно установени задължения за оповестяване на
информация съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 на Комисията
от 8 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за ежегодното
публикуване от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на
местата за изпълнение, както и на информация относно качеството на изпълнение.
2. Съдържание на публикацията
Райфайзенбанк (България) ЕАД, в качеството си на инвестиционен посредник, публикува
информация за водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за
всички изпълнени нареждания на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти.
Информацията за водещите пет места на изпълнение представя информация поотделно за
клиенти на дребно (непрофесионални клиенти) и съответно за професионални клиенти.
3. Ред на представяне на информацията за изпълнените нареждания
Райфайзенбанк (България) ЕАД, в качеството си на инвестиционен посредник,изготвя
информацията веднъж годишно. Настоящата информация съдържа данни за водещите по
отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за календарната 2019 г.
Информацията за изпълнените нареждания е представена в Приложение 1 със следните
раздели:


Раздел А: Обобщение на водещите по отношение на обемите на търговия пет
места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти в зависимост от
класа финансови инструменти - включва клиенти на дребно (непрофесионални
клиенти) и професионални клиенти.



Раздел Б: Списък с водещи по отношение на осъществените обеми на търговия пет
инвестиционни посредника, на които Райфайзенбанк (България) ЕАД е предала за
изпълнение нареждания на клиенти.



Раздел В: Водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение
за всички изпълнени нареждания на клиенти, които са предадени за изпълнение към
друг инвестиционен посредник:
 Подраздел

В1

—

клиентски

нареждания на

клиенти

на

дребно

(непрофесионални клиенти), предадени за изпълнение;
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 Подраздел В2 — клиентски нареждания на професионални клиенти,
предадени за изпълнение.


Раздел Г: Водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение
за всички изпълнени нареждания на клиенти, които са изпълнени директно:
 Подраздел

Г1

—

клиентски

нареждания

на

клиенти

на

дребно

(непрофесионални клиенти), изпълнени директно
 Подраздел Г2 — клиентски нареждания на професионални клиенти,
изпълнени директно
4. Друга информация
Информацията съгласно чл. 3, т.3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 е
представена в Приложение 2.
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Приложение 1 — Информация относно водещите места за изпълнение

Раздел А: Обобщение на водещите по отношение на обемите
на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени
нареждания на клиенти
Подраздел А1 — клиентски
(непрофесионални клиенти)

нареждания

на

клиенти

на

дребно

Табл. А1-1: Капиталови инструменти и борсово търгувани продукти
Клас инструмент

(а) Капиталови инструменти — акции и депозитарни
разписки и (к) Борсово търгувани продукти (борсово
търгувани фондове, борсово търгувани облигации и
борсово търгувани стоки)
НЕ

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
XNYS/ New York
39,45%
32,71%
Stock Exchange
XETR/ XETRA
15,70%
15,27%
XNMS/ NASDAQ
14,49%
14,41%
GM
XAMS/ Euronext
7,72%
3,17%
Amsterdam
XPAR/ Euronext Paris 4,83%
2,02%

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент на
насочените
нареждания

96,04%

3,96%

100,00%

99,06%
94,00%

0,94%
6,00%

100,00%
100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

Табл. А1-2: Дългови инструменти
Клас инструмент
(б) Дългови инструменти
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ДА
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
Процент на
Процент на
за изпълнение,
търгувания
извършените
пасивните
агресивните
класирани в
обем като
нареждания
нареждания
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
BMTF/ Bloomberg
100,00%
100,00%
53,33%
46,67%
MTF

Процент на
насочените
нареждания

100,00%
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Табл. А1-3: Деривати върху лихвени проценти
Клас инструмент

(в) Деривати върху лихвени проценти

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ДА
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
OTC/ OTC
100,00%
100,00%

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

0,00%

Процент на
насочените
нареждания

0,00%

100,00%

Табл. А1-4: Валутни деривати
Клас инструмент

(д) Валутни деривати

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ДА
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
BMTF/ Bloomberg
100,00%
100,00%
MTF

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

0,00%

Процент на
насочените
нареждания

0,00%

100,00%

Табл. А1-5: Структурирани финансови инструменти
Клас инструмент
Уведомление, ако < 1 средно сделки за
ден през предходната година
Водещите пет места за
Дял на
изпълнение, класирани в търгувания
зависимост от
обем като
търгуваните обеми (в
процент от
низходящ ред)
общо за
този клас
XRCB/ RCB SI
57,20%
XRCB/ RCB - Първично
42,80%
публично предлагане

(е) Структурирани финансови инструменти
работен

ДА

Дял на
извършените
нареждания
като процент
от общо за
този клас
39,03%
60,97%

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент на
насочените
нареждания

100,00%
84,00%

0,00%
16,00%

100,00%
100,00%

Списък с класове инструменти съгласно Приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2017/576 на Комисията, за които Райфайзенбанк (България) ЕАД не е изпълнявала
клиентски нареждания на клиенти на дребно (непрофесионални клиенти):
 под. г) кредитни деривати;
 под. ж) капиталови деривати;
 под. з) секюритизирани деривати;
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 под. и) стокови деривати;
 под. й) договори за разлика;
 под. л) квоти за емисии;
 под. м) други инструменти.

Подраздел А2 — клиентски нареждания на професионални клиенти
Табл. А2-1: Капиталови инструменти и борсово търгувани продукти
Клас инструмент

(а) Капиталови инструменти — акции и депозитарни
разписки и (к) Борсово търгувани продукти (борсово
търгувани фондове, борсово търгувани облигации и
борсово търгувани стоки)
ДА

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
XETR/ XETRA
41,93%
20,15%
XNMS/ NASDAQ
20,71%
10,54%
GM
XNYS/ New York
15,61%
41,22%
Stock Exchange
XPAR/ Euronext Paris 6,81%
4,07%
XETR/ XETRA ETF
6,24%
1,66%

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент на
насочените
нареждания

100,00%
100,00%

0,00%
0,00%

100,00%
100,00%

94,62%

5,38%

100,00%

95,45%
100,00%

4,55%
0,00%

100,00%
100,00%

Табл. А2-2: Дългови инструменти
Клас инструмент
(б) Дългови инструменти
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ДА
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
Процент на
Процент на
за изпълнение,
търгувания
извършените
пасивните
агресивните
класирани в
обем като
нареждания
нареждания
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
BMTF/ Bloomberg
MTF
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%

Процент на
насочените
нареждания

100,00%

Табл. А2-3: Деривати върху лихвени проценти
Клас инструмент

(в) Деривати върху лихвени проценти

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ДА
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
OTC/ OTC
100,00%
100,00%

Процент на
пасивните
нареждания

0,00%

Процент на
агресивните
нареждания

0,00%

Процент на
насочените
нареждания

100,00%
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Списък с класове инструменти съгласно Приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2017/576 на Комисията, за които Райфайзенбанк (България) ЕАД не е изпълнявала
клиентски нареждания на клиенти на дребно (непрофесионални клиенти), от категория
„предадени за изпълнение“:
 под. г) кредитни деривати;
 под. д) валутни деривати;
 под. е) структурирани финансови инструменти;
 под. ж) капиталови деривати;
 под. з) секюритизирани деривати;
 под. и) стокови деривати;
 под. й) договори за разлика;
 под. л) квоти за емисии;
 под. м) други инструменти.

Раздел Б: Списък с водещи по отношение на осъществените
обеми на търговия пет посредника, на които Райфайзенбанк
(България) ЕАД е предала за изпълнение нареждания на
клиенти
Подраздел Б1 — клиентски нареждания на клиенти на дребно
(непрофесионални клиенти), предадени за изпълнение
Табл. Б1-1: Капиталови инструменти и борсово търгувани продукти
Клас инструмент

(а) Капиталови инструменти — акции и депозитарни
разписки
к) Борсово търгувани продукти (борсово търгувани
фондове, борсово търгувани облигации и борсово
търгувани стоки)
НЕ

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен
ден през предходната година
Водещи пет
Дял на
Дял на
брокера, до които
търгувания
извършените
клиентските поръчки
обем като
нареждания
са предадени за
процент от
като процент от
изпълнение, класира- общо за
общо за този
ни в зависимост от
този клас
клас
търгуваните обеми (в
низходящ ред)
Raiffeisen Centrobank 97,02%
97,24%
AG, LEI Code
529900M2F7D5795
H1A49
Raiffeisen Bank
2,98%
2,76%
International AG
LEI Code
9ZHRYM6F437SQJ6
OUG95

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент на
насочените
нареждания

96,63%

3,37%

100,00%

31,25%

68,75%

100,00%
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Табл. Б1-2: Структурирани финансови инструменти
Клас инструмент
Уведомление, ако < 1 средно сделки за
ден през предходната година
Водещи пет брокера, до
Дял на
които клиентските
търгувания
поръчки са предадени за обем като
изпълнение, класирани в процент от
зависимост от
общо за
търгуваните обеми (в
този клас
низходящ ред)
Raiffeisen Centrobank
100,00%
AG,
LEI Code
529900M2F7D5795H1
A49

(е) Структурирани финансови инструменти
работен

ДА

Дял на
извършените
нареждания
като процент
от общо за
този клас

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент на
насочените
нареждания

100,00%

90,24%

9,76%

100,00%

Списък с класове инструменти съгласно Приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2017/576 на Комисията, за които Райфайзенбанк (България) ЕАД не е изпълнявала
клиентски нареждания на клиенти на дребно (непрофесионални клиенти), от категория
„предадени за изпълнение“:
 под. б) дългови инструменти;
 под. в) деривати върху лихвени проценти;
 под. г) кредитни деривати;
 под. д) валутни деривати;
 под. ж) капиталови деривати;
 под. з) секюритизирани деривати;
 под. и) стокови деривати;
 под. й) договори за разлика;
 под. л) квоти за емисии;
 под. м) други инструменти.
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Подраздел Б2 — клиентски нареждания на професионални клиенти,
предадени за изпълнение
Табл. Б2-1: Капиталови инструменти и борсово търгувани продукти
Клас инструмент

(а) Капиталови инструменти — акции и депозитарни
разписки
(к) Борсово търгувани продукти (борсово търгувани
фондове, борсово търгувани облигации и борсово
търгувани стоки)
ДА

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен
ден през предходната година
Водещи пет
Дял на
Дял на
брокера, до които
търгувания
извършените
клиентските поръчки
обем като
нареждания
са предадени за
процент от
като процент от
изпълнение,
общо за
общо за този
класирани в
този клас
клас
зависимост от
търгуваните обеми (в
низходящ ред)
Raiffeisen Centrobank 99,72%
99,59%
AG,
LEI Code
529900M2F7D5795
H1A49
Raiffeisen Bank
0,28%
0,41%
International AG
LEI Code
9ZHRYM6F437SQJ6
OUG95

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент на
насочените
нареждания

96,68%

3,32%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

Списък с класове инструменти съгласно Приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2017/576 на Комисията, за които Райфайзенбанк (България) ЕАД не е изпълнявала
клиентски

нареждания

на

професионални

клиенти,

от

категория

„предадени

за

изпълнение“:
 под. б) дългови инструменти;
 под. в) деривати върху лихвени проценти;
 под. г) кредитни деривати;
 под. д) валутни деривати;
 под. е) структурирани финансови инструменти;
 под. ж) капиталови деривати;
 под. з) секюритизирани деривати;
 под. и) стокови деривати;
 под. й) договори за разлика;
 под. л) квоти за емисии;
 под. м) други инструменти.
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Раздел В: Водещите по отношение на обемите на търговия пет
места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на
клиенти, които са предадени за изпълнение към друг
посредник
Подраздел В1 — клиентски нареждания на клиенти
(непрофесионални клиенти), предадени за изпълнение

на

дребно

Табл. В1-1: Капиталови инструменти и борсово търгувани продукти
Клас инструмент

(а) Капиталови инструменти — акции и депозитарни
разписки
(к) Борсово търгувани продукти (борсово търгувани
фондове, борсово търгувани облигации и борсово
търгувани стоки)
НЕ

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
XNYS/ New York
40,56%
38,97%
Stock Exchange
XETR/ XETRA
16,16%
18,28%
XNMS/ NASDAQ
14,83%
17,07%
GM
XAMS/ Euronext
7,59%
3,62%
Amsterdam
XPAR/ Euronext Paris 4,97%
2,41%

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент на
насочените
нареждания

96,02%

3,98%

100,00%

99,06%
93,94%

0,94%
6,06%

100,00%
100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

Табл. В1-2: Структурирани финансови инструменти
Клас инструмент
Уведомление, ако < 1 средно сделки за
ден през предходната година
Водещите пет места за
Дял на
изпълнение, класирани в търгувания
зависимост от
обем като
търгуваните обеми (в
процент от
низходящ ред)
общо за
този клас
XRCB/ RCB SI
57,20%
XRCB/ RCB - Първично
42,80%
публично предлагане

(е) Структурирани финансови инструменти
работен

ДА

Дял на
извършените
нареждания
като процент
от общо за
този клас
39,02%
60,98%

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент на
насочените
нареждания

100,00%
84,00%

0,00%
16,00%

100,00%
100,00%
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Списък с класове инструменти съгласно Приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2017/576 на Комисията, за които Райфайзенбанк (България) ЕАД не е изпълнявала
клиентски нареждания на клиенти на дребно (непрофесионални клиенти), от категория
„предадени за изпълнение“:
 под. б) дългови инструменти;
 под. в) деривати върху лихвени проценти;
 под. г) кредитни деривати;
 под. д) валутни деривати;
 под. ж) капиталови деривати;
 под. з) секюритизирани деривати;
 под. и) стокови деривати;
 под. й) договори за разлика;
 под. л) квоти за емисии;
 под. м) други инструменти.
Подраздел В2 — клиентски нареждания на професионални клиенти,
предадени за изпълнение
Табл. В2-1: Капиталови инструменти и борсово търгувани продукти
Клас инструмент

(а) Капиталови инструменти — акции и депозитарни
разписки
(к) Борсово търгувани продукти (борсово търгувани
фондове, борсово търгувани облигации и борсово
търгувани стоки)
ДА

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
XETR/ XETRA
42,56%
22,52%
XNMS/ NASDAQ
21,02%
11,78%
GM
XNYS/ New York
15,84%
45,87%
Stock Exchange
XPAR/ Euronext Paris 6,91%
4,55%
XETR/ XETRA ETF
6,34%
1,86%

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент на
насочените
нареждания

100,00%
100,00%

0,00%
0,00%

100,00%
100,00%

94,59%

5,41%

100,00%

95,45%
100,00%

4,55%
0,00%

100,00%
100,00%

Списък с класове инструменти съгласно Приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2017/576 на Комисията, за които Райфайзенбанк (България) ЕАД не е изпълнявала
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клиентски

нареждания

на

професионални

клиенти,

от

категория

„предадени

за

изпълнение“:
 под. б) дългови инструменти;
 под. в) деривати върху лихвени проценти;
 под. г) кредитни деривати;
 под. д) валутни деривати;
 под. е) структурирани финансови инструменти;
 под. ж) капиталови деривати;
 под. з) секюритизирани деривати;
 под. и) стокови деривати;
 под. й) договори за разлика;
 под. л) квоти за емисии;
 под. м) други инструменти.

Раздел Г: Водещите по отношение на обемите на търговия пет
места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на
клиенти, които са изпълнени директно
Подраздел Г1 — клиентски нареждания на
(непрофесионални клиенти), изпълнени директно

клиенти

на

дребно

Табл. Г1-1: Капиталови инструменти и борсово търгувани продукти
Клас инструмент

(а) Капиталови инструменти — акции и депозитарни
разписки
(к) Борсово търгувани продукти (борсово търгувани
фондове, борсово търгувани облигации и борсово
търгувани стоки)
ДА

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
XBUL/ БФБ АД /BSE
100,00%
100,00%
AD

Процент на
пасивните
нареждания

62,16%

Процент на
агресивните
нареждания

37,84%

Процент на
насочените
нареждания

100,00%

12 / 16

Табл. Г1-2: Дългови инструменти
Клас инструмент

(б) Дългови инструменти

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ДА
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
BMTF/ Bloomberg
100,00%
100,00%
MTF

Процент на
пасивните
нареждания

53,33%

Процент на
агресивните
нареждания

46,67%

Процент на
насочените
нареждания

100,00%

Табл. Г1-3: Деривати върху лихвени проценти
Клас инструмент

(в) Деривати върху лихвени проценти

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ДА
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
OTC/ OTC
100,00%
100,00%

Процент на
пасивните
нареждания

0,00%

Процент на
агресивните
нареждания

0,00%

Процент на
насочените
нареждания

100,00%

Табл. Г1-4: Валутни деривати
Клас инструмент

(д) Валутни деривати

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ДА
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
BMTF/ Bloomberg
100,00%
100,00%
MTF

Процент на
пасивните
нареждания

0,00%

Процент на
агресивните
нареждания

0,00%

Процент на
насочените
нареждания

100,00%

Списък с класове инструменти съгласно Приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2017/576 на Комисията, за които Райфайзенбанк (България) ЕАД не е изпълнявала
клиентски нареждания на клиенти на дребно (непрофесионални клиенти), от категория
„изпълнени директно“:
 под. г) кредитни деривати;
 под. е) структурирани финансови инструменти;
 под. ж) капиталови деривати;
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 под. з) секюритизирани деривати;
 под. и) стокови деривати;
 под. й) договори за разлика;
 под. л) квоти за емисии;
 под. м) други инструменти.
Подраздел Г2 — клиентски нареждания на професионални клиенти,
изпълнени директно
Табл. Г2-1: Капиталови инструменти и борсово търгувани продукти
Клас инструмент

(а) Капиталови инструменти — акции и депозитарни
разписки и (к) Борсово търгувани продукти (борсово
търгувани фондове и борсово търгувани стоки)
ДА

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
XBUL/ БФБ АД /BSE
100,00%
100,00%
AD

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

21,82%

78,18%

Процент на
насочените
нареждания

100,00%

Табл. Г2-2: Дългови инструменти
Клас инструмент

(б) Дългови инструменти

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ДА
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
BMTF/ Bloomberg
100,00%
100,00%
MTF

Процент на
пасивните
нареждания

Процент на
агресивните
нареждания

Процент на
насочените
нареждания

0,00%

100,00%

100,00%

Табл. Г2-3: Деривати върху лихвени проценти
Клас инструмент

(в) Деривати върху лихвени проценти

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ДА
ден през предходната година
Водещите пет места
Дял на
Дял на
за изпълнение,
търгувания
извършените
класирани в
обем като
нареждания
зависимост от
процент от
като процент от
търгуваните обеми (в общо за
общо за този
низходящ ред)
този клас
клас
OTC/ OTC
100,00%
100,00%

Процент на
пасивните
нареждания

0,00%

Процент на
агресивните
нареждания

0,00%

Процент на
насочените
нареждания

100,00%
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Списък с класове инструменти съгласно Приложение I към Делегиран регламент (ЕС)
2017/576 на Комисията, за които Райфайзенбанк (България) ЕАД не е изпълнявала
клиентски нареждания на професионални клиенти, от категория от категория „изпълнени
директно“:
 под. г) кредитни деривати;
 под. д) валутни деривати;
 под. е) структурирани финансови инструменти;
 под. ж) капиталови деривати;
 под. з) секюритизирани деривати;
 под. и) стокови деривати;
 под. й) договори за разлика;
 под. л) квоти за емисии;
 под. м) други инструменти.
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Приложение 2 — Информация съгласно чл. 3, т.3 от Делегиран регламент (ЕС)
2017/576 от 8 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС
Направление

Информация

Обяснение на относителното значение, което
Райфайзенбанк (България) ЕАД
е отдала на
фактори за изпълнение като цена, разходи,
скорост, вероятността за изпълнение на
нареждането.

При изпълнението на нареждане, подадено от
„непрофесионален
клиент“,
възможно
най-добрият
резултат се определя от общата стойност на сделката,
включваща следното:
- цената на финансовия инструмент;
- разходите, свързани с изпълнението: всички разходи,
които са пряко свързани с изпълнението на нареждането,
включително такси за мястото на изпълнение, таксите за
клиринг и сетълмент, както и други такси и
възнаграждения, платени на трети лица, участващи в
изпълнението на нареждането.
При изпълнението на нареждане, подадено от
„професионален клиент“, Банката определя най-висока
относителна значимост на цената на финансовия
инструмент като фактор за постигане на най-доброто
изпълнение на нарежданията на клиентите. На следващо
място, при изпълнение на нареждане, се отчита
бързината на изпълнение на нареждането. Следвайки
горепосочените фактори за постигане на най-добро
изпълнение на нарежданията на клиентите, се взема
предвид и клиентския интерес от запазване на възможно
най-ниското ниво на разходите, свързани с изпълнението.
При конкретни инструкции от страна на клиента,
Банката изпълнява нареждането като следва тези
инструкции.
Райфайзенбанк (България) ЕАД има договорни отношения
за предаване на клиентски нареждания с Raiffeisen
Centrobank AG и Raiffeisen Bank International AG. Тези
дружества са част от Групата на Райфайзен.
Райфайзенбанк (България) ЕАД е също миноритарен
акционер в Българска фондова борса АД.
Райфайзенбанк
(България)
ЕАД
няма
специални
договорености с места за изпълнение по отношение на
извършените или получените плащания, отстъпки, рабати
или получени непарични облаги.
Към 31.12.2019 г. няма такава промяна.

Описание на всякакви тесни връзки, конфликти на
интереси и обща собственост по отношение
което и да било от местата за изпълнение на
нареждания.

Описание на всякакви специални договорености с
всички места за изпълнение по отношение на
извършените или получените плащания, отстъпки,
рабати или получени облаги.
Описание на факторите, които са довели до
промяна в списъка на местата за изпълнение, ако
такава промяна е настъпила.
Обяснение на това как начинът на изпълнение се
различава в зависимост от категоризацията на
клиентите,
когато
посредникът
третира
категориите клиенти по различен начин и когато
той може да засегне договореностите за
изпълнение на нареждания.
Обяснение дали други критерии са били
предпочетени пред непосредствената цена и
разходите при изпълнение на нареждания на
клиенти на дребно и как тези други критерии са
повлияли за осигуряването на възможно най-добрия
резултат по отношение на разходите.
Обяснение на начина, по който инвестиционният
посредник е използвал всички данни или средства,
свързани с качеството на изпълнение, включително
всички данни, публикувани в Делегиран регламент
(ЕС) 2017/575.

Райфайзенбанк (България) ЕАД разделя клиентите на
професионални клиенти и на клиенти на дребно
(непрофесионални клиенти) като това разделение не
ограничава начините на изпълнение.

При конкретни инструкции от страна на клиента,
Райфайзенбанк (България) ЕАД изпълнява нареждането
като следва тези инструкции.

Райфайзенбанк (България) ЕАД събира регулярно наличните
данни за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с
финансови инструменти чрез обратна връзка от своите
договорни партньори, както и от налични системи и
платформи за търговия и следи за изпълнението на своята
Политика за изпълнение на клиентски нареждания.
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