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Redegjørelse av Beste Resultat 2021 

Aksjer og Egenkapitalbevis 

Selskapet handler kun i norske aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs  

Redegjørelse om den relative betydningen foretaket har gitt utførelsesfaktorene pris, kostnader, 

hastighet, sannsynlighet for utførelse eller andre overveielser, herunder kvalitative faktorer ved 

vurderingen av kvaliteten på utførelsen; 

I henhold til retningslinjer for Beste Resultat er pris og omkostninger knyttet til den finansielle 

transaksjonen tillagt avgjørende vekt ved valg av verdipapirforetak for utførelse av ordre. 

Beskrivelse av eventuelle nære forbindelser, interessekonflikter og felles eierskap med hensyn til 

handelsplasser som brukes til å utføre ordrer; 

Selskapet har ingen nære forbindelser til verdipapirforetak som utfører ordre på vegne av selskapets 

kunder. Selskapet mottar ikke returprovisjoner eller andre tilskyndelser og har ikke noe incentiv for å 

velge et verdipapirforetak fremfor et annet for utførelse av ordre på vegne av selskapets kunder. 

Selskapets eneste incentiv ved plassering av ordre på vegne av kunden er å oppnå Beste Resultat.  

Beskrivelse av eventuelle særordninger med handelsplasser om utførte eller mottatte betalinger, 

prisavslag, rabatter eller ikke-monetære ytelser mottatt; 

Ingen særordninger, prisavslag, rabatter eksisterer og ingen ikke-monetære ytelser er mottatt.  

Redegjørelse om de faktorene som førte til en endring på listen over handelsplasser i foretakets 

retningslinjer for ordreutførelse, dersom en slik endring er blitt gjennomført; 

Ingen endringer gjennomført i 2021. 

Redegjørelse om hvordan ordreutførelsen varierer avhengig av kundekategorier, når foretaket 

behandler kundekategoriene ulikt, og når dette kan påvirke ordreutførelsesordninger; 

Alle kunder er behandlet likt ved plassering av ordre uavhengig av kundeklassifisering.  

Redegjørelse om hvorvidt andre kriterier er gitt forrang over pris og kostnad når detaljkundeordrer 

utføres, og hvordan disse andre kriteriene var avgjørende for å oppnå best mulig resultat med 

hensyn til samlet vederlag for kunden; 

Ingen andre kriterier enn pris og kostnad er gitt forrang ved plassering av ordre.  

Redegjørelse om hvordan verdipapirforetaket har benyttet data eller verktøy knyttet til kvaliteten 

på utførelsen, herunder data som er offentliggjort i henhold til delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2017/575; 

I 2021 er det foretatt stikkprøver for å kontrollere etterlevelse av Beste Resultat, ingen avvik er 

avdekket.  

Redegjørelse om hvordan verdipapirforetaket har benyttet opplysninger fra en leverandør av et 

konsolidert offentliggjøringssystem etablert i henhold til artikkel 65 i direktiv 2014/65/EU; 

Ikke relevant. 
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Gjeldsinstrumenter 

Obligasjoner 
Sertifikater 
 
Redegjørelse om den relative betydningen foretaket har gitt utførelsesfaktorene pris, kostnader, 

hastighet, sannsynlighet for utførelse eller andre overveielser, herunder kvalitative faktorer ved 

vurderingen av kvaliteten på utførelsen; 

I henhold til retningslinjer for Beste Resultat er pris og omkostninger knyttet til den finansielle 

transaksjonen tillagt avgjørende vekt ved valg av verdipapirforetak for utførelse av ordre.  

Beskrivelse av eventuelle nære forbindelser, interessekonflikter og felles eierskap med hensyn til 

handelsplasser som brukes til å utføre ordrer; 

Selskapet har ingen nære forbindelser til verdipapirforetak som utfører ordre på vegne av selskapets 

kunder. Selskapet mottar ikke returprovisjoner eller andre tilskyndelser og har ikke noe incentiv for å 

velge et verdipapirforetak fremfor et annet for utførelse av ordre på vegne av selskapets kunder. 

Selskapets eneste incentiv ved plassering av ordre på vegne av kunden er å oppnå Beste Resultat.  

Beskrivelse av eventuelle særordninger med handelsplasser om utførte eller mottatte betalinger, 

prisavslag, rabatter eller ikke-monetære ytelser mottatt; 

Ingen særordninger, prisavslag, rabatter eksisterer og ingen ikke-monetære ytelser er mottatt.  

Redegjørelse om de faktorene som førte til en endring på listen over handelsplasser i foretakets 

retningslinjer for ordreutførelse, dersom en slik endring er blitt gjennomført; 

Ingen endringer gjennomført i 2021. 

Redegjørelse om hvordan ordreutførelsen varierer avhengig av kundekategorier, når foretaket 

behandler kundekategoriene ulikt, og når dette kan påvirke ordreutførelsesordninger; 

Alle kunder er behandlet likt ved plassering av ordre uavhengig av kundeklassifisering.  

Redegjørelse om hvorvidt andre kriterier er gitt forrang over pris og kostnad når detaljkundeordrer 

utføres, og hvordan disse andre kriteriene var avgjørende for å oppnå best mulig resultat med 

hensyn til samlet vederlag for kunden; 

Ingen andre kriterier enn pris og kostnad er gitt forrang ved plassering av ordre.  

Redegjørelse om hvordan verdipapirforetaket har benyttet data eller verktøy knyttet til kvaliteten 

på utførelsen, herunder data som er offentliggjort i henhold til delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2017/575; 

I 2021 er det foretatt stikkprøver for å kontrollere etterlevelse av Beste Resultat, ingen avvik er 

avdekket.  

Redegjørelse om hvordan verdipapirforetaket har benyttet opplysninger fra en leverandør av et 

konsolidert offentliggjøringssystem etablert i henhold til artikkel 65 i direktiv 2014/65/EU; 

Ikke relevant. 


