
Sammanfattning av  
Länsförsäkringar Banks Instruktion 
för bästa orderutförande1
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Inledning
Marknadsplatser
Banken är direktmedlem hos NasdaqOMX Nordic Exchange Stockholm 
(Stockholmsbörsen), Spotlight och Nordic Growth Market (NGM) och lyder 
under respektive handelsplats medlemsregler.

Genom sitt medlemskap på ovanstående marknadsplatser ger Banken 
sina kunder möjligheten att handla direkt med dessa kategorier av svenska 
finansiella instrument som är noterade på handelsplatserna Nasdaq 
Stockholm, First North, Spotlight samt avyttring av aktier på Nordic 
Growth Market (NGM) och som avvecklas i svenska kronor (SEK).

Nedan är länkar till respektive marknadsplats utförandekvalité:
www.nasdaqomxnordic.com
www.ngm.se
www.spotlightstockmarket.com 

Utförandekriterier
För att Banken ska kunna vidta de åtgärder som behövs för att uppnå 
 bästa möjliga resultat för kunden bedömer Banken en kundorder utifrån 
kriterierna nedan:
• till vilket pris kunden kan handla
• kostnaden för kunden
• hur snabbt ordern kan gå till avslut
• sannolikheten för att ordern går till avslut och avveckling
• storleken på ordern
• andra förhållanden som är relevanta för ordern.
Bankens kunder är samtliga klassificerade som icke – professionella och 
Banken kommer därför att fokusera på den totala ersättningen (pris och 
kostnad), som kunden får betala vid utförandet av ordern, när Banken be-
dömer bästa orderutförande utifrån dessa kriterier.

Information som är relevant för Bankens bedömning av faktorerna 
ovan är prislimiten som kunden anger samt orderdjupet och likviditeten 
för det finansiella instrument som kundordern avser.

Utförande av order rörande aktier och depåbevis, 
skuld instrument och fondandelar upptagna till handel (ETF)
Varje enskild order förmedlas elektroniskt och automatiskt till respektive 
marknadsplats handelssystem. Det innebär att alla order som registreras 
under marknadsplatsens öppettider omedelbart och i den ordning de tas 
emot skickas till aktuell marknadsplats och bibehåller hela tiden samma 
ordervillkor som angivits av kunden. Sker orderläggningen utanför börsens 
öppettider mottas order och förs vid nästkommande börsdags öppning till 
aktuell marknadsplats i den ordning de togs emot.

Om en kund lämnar en specifik instruktion avseende en eller flera 
 order – till exempel att Banken ska agera som kundens motpart eller ska 
utföra ordern på ett särskilt sätt – kommer en sådan instruktion att ha 
före träde framför vad som anges i dessa riktlinjer. En specifik instruktion 
kan således komma att innebära att Banken i de delar som omfattas av 
 instruktionen inte kan, helt eller delvis, vidta de åtgärder som redogörs 
för i dessa riktlinjer.

Om en kund lämnar en limiterad order som inte direkt kan utföras 
 avgör Banken om ordern ska läggas ut i marknaden eller inte.

Banken kommer inte följa instruktioner från kund om detta skulle 
innebära att Banken riskerar att bryta mot regler i lag eller annan författ-
ning eller i de vid var tid gällande reglerna för den eller de aktuella mark-
nadsplatserna.

Utförande av order avseende fondandelar
För fondandelar som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad 
eller MTF utför Banken order genom att sända ordern till den aktuella fon-
dens fondbolag (eller motsvarande) för utförande enligt fondbestämmel-
serna (eller motsvarande).

Ändringar
I händelse av någon väsentlig förändring i dessa kommer Banken att 
 informera sina kunder om dessa på Länsförsäkringars hemsida och 
 Internetbanken. Ändringar gäller från det att de publicerats på hemsidan 
www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/bank/spara/ 
aktier--andra-vardepapper/ och Internetbanken.

1  Om du vill ta del av den fullständiga Instruktionen över hur Banken avser tillhandahålla bästa ordervillkor för sina kunder hittar du den på www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/
bank/spara/aktier--andra-vardepapper/
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