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STRATEGIA WYKONYWANIA POLECEŃ 

1. Cel strategii 

1.1. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE2014/65/EU (MiFID II) 

firmy inwestycyjne muszą podjąć wszelkie uzasadnione i odpowiednie środki, aby podczas 

wykonywania poleceń osiągnąć jak najlepszy możliwy wynik dla swoich klientów. Środki te 

muszą być zgodne z postanowieniem par. 73p ustawy nr 566 Dz.U. Republiki Słowackiej z 

2001 r. o papierach wartościowych i usługach inwestycyjnych oraz o zmianie i 

uzupełnieniu niektórych ustaw (ustawa o papierach wartościowych) z późn. zm.dyrektywą 

MiFID II i Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 udokumentowane w 

Strategii najlepszej praktyki wykonywania poleceń. Strategia najlepszej praktyki 

wykonywania poleceń ma zastosowanie do klientów sklasyfikowanych zgodnie z MiFID II 

jako klienci nieprofesjonalni i profesjonalni oraz do instrumentów finansowych objętych 

zakresem niniejszej dyrektywy. Jeśli klient nie dostarczy konkretnego polecenia, 

FINAXFinax, o.c.p., a.s. (zwany dalej „Domem Maklerskim”) podejmie próbę wykonania 

polecenia zgodnie z tą strategią. 

2. Dostęp do najlepszej praktyki wykonywania poleceń (tzw. best execution) 

2.1. Elementy najlepszej praktyki wykonywania poleceń 

Na wykonywanie poleceń może mieć wpływ kilka czynników (np. cena, koszt, szybkość, 

prawdopodobieństwo wykonania i rozliczenia, wielkość, charakter lub inna kwestia istotna 

dla realizacji poleceń). Aby określić względną wagę poszczególnych czynników, Dom 

Maklerski bierze pod uwagę następujące kryteria: 

(a) cechy klienta, w tym klasyfikację klienta jako klienta nieprofesjonalnego lub 

profesjonalnego; 

(b) właściwości polecenia klienta, 

(c) klasa instrumentów finansowych; 

(d) charakterystykę miejsc realizacji, do których niniejsze polecenie może zostać 

wysłane. 

W przypadku klientów detalicznych najlepszy wynik zostanie określony przez 

uwzględnienie wszystkich warunków w oparciu o cenę instrumentu finansowego i 

wszystkich kosztów związanych z wykonaniem polecenia.  

Dla klientów profesjonalnych ogólnie obowiązuje, że osiągnięcie najlepszego możliwego 

wyniku poleceń zleconych przez tego typu klientów odgrywają względnie istotną rolę 

czynniki takie jak cena i koszt.  

Makler ma prawo, według własnego uznania w przypadku Klienta, jego polecenia, 

instrumentów finansowych lub miejsc realizacji, nadać wyższy priorytet innym kryteriom 

niż cena i koszty, aby osiągnąć jak najlepsze wykonania polecenia. Jeśli Dom Maklerski 
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wykonuje polecenie klienta w odniesieniu do instrumentów finansowych będących 

przedmiotem obrotu wyłącznie na rynkach OCT, jako kryterium priorytetowe zastosuje 

prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia tego polecenia. W takim przypadku Dom 

Maklerski po otrzymaniu polecenia dotyczącego instrumentów finansowych będących 

przedmiotem obrotu na rynkach OTC i uzyskaniu zgody klienta na wykonanie takiego 

polecenia na rynkach OTC, zapewnia szybką realizację polecenia klienta w oparciu o 

prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia zlecenia.  

Jeśli zaistnieją okoliczności, w których podczas wykonywania poleceń dla klientów 

detalicznych lub profesjonalnych są istotne inne czynniki (np. zamówienia przekraczające 

standardową wielkość rynku i zamówienie na niepłynne instrumenty), Dom Maklerski ma 

prawo, według własnego uznania, do realizacji poleceń zgodnie z innymi czynnikami, które 

zgodnie z Domem Maklerskim doprowadzą do zabezpieczenia interesów klienta. Dom 

Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie polecenia klienta lub 

niedołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia zobowiązań wynikających z niniejszej 

Strategii w przypadku, gdy do wykonania lub rozliczenia nie dojdzie z powodu naruszenia 

zobowiązań przez klienta.  

Zgodnie z niniejszą Strategią w celu oceny najlepszego możliwego wyniku nie będzie się 

uznawać porównania wyników, które po wdrożeniu tej Strategii z wynikami można by 

osiągnąć dla klienta w innej instytucji finansowej na podstawie zastosowania strategii 

wykonywania poleceń tej firmy lub innej struktury opłat i prowizji. 

2.2. Miejsca realizacji 

Lista Miejsc realizacji wykorzystywanych przez Dom Maklerski dla poszczególnych 

instrumentów finansowych jest określona w artykule 7. Lista miejsc realizacji nie jest 

wyczerpująca, ale zawiera miejsca realizacji, na które Dom Maklerski kładzie nacisk 

podczas wykonywania poleceń klientów w myśl niniejszej Strategii. Jednocześnie Dom 

Maklerski zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania określonych miejsc 

realizacji, jeśli uzna to za stosowne w związku z realizacją Strategii. Spis miejsc realizacji 

dla poszczególnych instrumentów finansowych będzie przez Dom Maklerski regularnie 

weryfikowany i aktualizowany w celu zidentyfikowania tych miejsc wykonywania, które 

umożliwią Domowi Maklerskiemu stale uzyskiwać najlepszy możliwy wynik realizacji 

poleceń.  

Dom Maklerski zaktualizuje listę Miejsc realizacji, jednocześnie nie jest zobowiązany do 

powiadamiania klientów o zmianach wprowadzonych na liście Miejsc realizacji. Z tego 

powodu Dom Maklerski zaleca, aby klient prowadził aktualną listę miejsc realizacji, które 

będą stale aktualizowane. Dom Maklerski może, w pewnych okolicznościach, korzystać z 

miejsc realizacji, które nie są wymienione na liście miejsc, np. podczas wykonywania 

nietypowego narzędzia przez Dom Maklerski. Dom Maklerski będzie okresowo oceniać, 

czy miejsca realizacji określone w strategii wykonania poleceń zapewniają najlepszy 

możliwy wynik dla klienta lub czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w mechanizmach 

wykonania. 
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2.3. Realizacja polecenia 

Dom Maklerski wykona to polecenie zgodnie z tą strategią, w oparciu o jedną z 

następujących metod lub kombinację obu. 

(a) Polecenie może zostać zrealizowane bezpośrednio na wybranym rynku 

regulowanym lub MTF. Jeśli Dom Maklerski nie jest bezpośrednim członkiem 

właściwego rynku lub MTF, Dom Maklerski może przekazać polecenie na trzeciego 

uczestnika rynku, w którym stosuje mechanizmy przetwarzania poleceń na tym rynku 

regulowanym lub MTF.  

(b) Wykonanie polecenia może zostać przeniesione na inną firmę inwestycyjną lub 

maklera, w przypadku gdy Dom Maklerski określi ostateczne miejsce realizacji i 

przekaże odpowiednią instrukcję innej firmie inwestycyjnej lub maklerowi lub 

zapewni, że firma inwestycyjna lub makler ma ważne mechanizmy umożliwiające 

Domowi Maklerskiemu przestrzeganie własnej strategii wykonywania poleceń. 

(c) Dyspozycja z listy instrumentów finansowych może być wykonana poza rynkiem 

regulowanym lub MTF, jeżeli sam Dom Maklerski jest miejscem realizacji. Aby 

jednak wykonać polecenie z listy instrumentów finansowych poza rynkiem 

regulowanym lub MTF, Dom Maklerski musi uzyskać uprzednią zgodę klienta. Taka 

zgoda nie jest wymagana do realizacji poleceń poza rynkiem regulowanym lub MTF 

dla tych, które nie są ujęte w wykazie instrumentów finansowych. Jeśli klient wydał 

konkretną instrukcję, strony umowy uzgodniły, że te zasady lub ich część nie mogą 

być stosowane. 

2.4. Szczegółowa instrukcja 

Jeśli klient wprowadzi konkretne instrukcje w celu wykonania polecenia, np. określając 

miejsce realizacji, Dom Maklerski wykona to polecenie zgodnie z konkretną instrukcją i 

weźmie pod uwagę wszystkie rozsądne i odpowiednie środki w celu osiągnięcia możliwie 

najlepszego wykonania tego polecenia w ramach tej konkretnej instrukcji. 

W przypadku konkretnej instrukcji klienta, klient przyjmuje do wiadomości, że konkretna 

instrukcja klienta może uniemożliwić Domowi Maklerskiemu podjęcie środków, które firma 

zaprojektowała i wdrożyła w swojej strategii, aby osiągnąć najlepszy możliwy wynik 

podczas realizacji tych instrukcji w odniesieniu do elementów zawartych w niniejszych 

instrukcjach. 

2.5. Strategia wykonywania poleceń 

Jeśli Dom Maklerski zaakceptuje dyspozycję klienta i przekaże ją osobie trzeciej (np. 

innemu maklerowi papierów wartościowych) w celu jej wykonania, nie zrzeka się 

obowiązku zapewnienia wszystkich niezbędnych środków w celu osiągnięcia możliwie 

najlepszego wyniku dla klienta. Dom Maklerski przekazuje polecenia tylko tym stronom 

trzecim, które mają politykę realizacji poleceń zgodnie z polityką „best execution policy”. 

Strategia ta umożliwia Domowi Maklerskiemu wypełnianie zobowiązań zgodnie z ustawą 
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podczas realizowania lub przekazywania poleceń temu podmiotowi w celu ich wykonania. 

Osoby trzecie są wymienione na Liście miejsc realizacji. 

3. Najlepsza praktyka realizacji według klas instrumentów finansowych  

Zasady opisane w tej strategii nie ograniczają Domu Maklerskiego w postępowaniu, chyba 

że uzna on, że takie działanie nie doprowadziłoby do wykonania polecenia w celu 

osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku dla klienta. W takich wyjątkowych 

okolicznościach Dom Maklerski podejmie próbę wykonania najkorzystniejszą w 

standardowych okolicznościach. 

3.1. Akcje  

Dom Maklerski uwzględnia, czy rynek najwyższej jakości zapewnia ogólnie najlepsze 

możliwe warunki cenowe i kosztowe, a zatem ogólnie umieszcza polecenia na krajowym 

rynku instrumentów finansowych.  

3.2. Obligacje / instrumenty rynku pieniężnego 

Dom Maklerski przekaże polecenia dotyczące obligacji i instrumentów rynku pieniężnego 

na rynek krajowy, pod warunkiem że dla tego instrumentu w danym miejscu zapewniono 

wysoką płynność. Jeśli Dom Maklerski dojdzie do wniosku, że ani jedno miejsce realizacji 

nie spełnia wewnętrznie określonych kryteriów wystarczającej płynności, polecenie 

zostanie zrealizowane poza rynkiem regulowanym lub MTF. 

4. Monitoring i aktualizacja  

4.1. Dom Maklerski będzie monitorować skuteczność mechanizmów realizacji poleceń i własną 

strategię, aby zidentyfikować i w razie potrzeby usunąć wszelkie braki. Na przykład Dom 

Maklerski będzie okresowo oceniać, czy miejsca realizacji określone w strategii wykonania 

poleceń zapewniają najlepszy możliwy wynik dla klienta lub czy istnieje potrzeba 

wprowadzenia zmian w mechanizmach wykonania. Dom Maklerski powiadomi klienta o 

wszelkich istotnych zmianach dotyczących mechanizmów wykonywania poleceń lub 

strategii. 

5. Ogólna zgoda klienta 

5.1. Zgoda klienta jest wymagana, jeśli Dom Maklerski nie mógł przenieść poleceń, ale od 

czasu do czasu zinternalizowałby polecenia lub realizował polecenia poza rynkiem 

regulowanym lub wielostronnym systemem handlowym. Uprzednia zgoda klienta jest 

wymagana również wtedy, gdy w niektórych przypadkach polecenia dotyczące limitów nie 

są publikowane w notowanych akcjach. Zgodnie z par. 73p Ustawy o papierach 

wartościowychdyrektywą MiFID II Dom Maklerski jest zobowiązany do przekazywania 

Klientom informacji na temat Strategii realizacji poleceń, a jednocześnie jest zobowiązany 

do uzyskania uprzedniej zgody Klienta na Strategię realizacji poleceń przed świadczeniem 

usług inwestycyjnych.  
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6. Potwierdzenie najlepszej praktyki wykonywania poleceń 

6.1. Klient ma prawo zwrócić się do Domu Maklerskiego o potwierdzenie, że jego polecenia 

zostały wykonane zgodnie z niniejszą strategią o najlepszym sposobie realizacji poleceń. 

7. Lista miejsc realizacji 

7.1. Lista miejsc realizacji dotyczy miejsc, na które spółka Finax, o.c.p., a.s. (zwana dalej 

„Domem Maklerskim”) kładzie nacisk przy przestrzeganiu swojego obowiązku zgodnie z 

par. 73p ust. 3 lit. b) ustawy nr 566 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2007 r. o papierach 

wartościowych i usługach inwestycyjnych oraz w sprawie zmiany i uzupełnieniu niektórych 

ustaw z późn. zm.  

7.2.7.1. Lista Miejsc realizacji zawiera miejsca realizacji, które umożliwiają na stałe 

Domowi Maklerskiemu pozyskiwać najlepszy możliwy wynik podczas realizacji poleceń 

klienta. W przypadku zmian w wykazie miejsc realizacji usług inwestycyjnych lista ta 

zostanie zaktualizowana. 

7.3.7.2. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do wykorzystania podczas realizacji 

polecenia klienta innych miejsc poza miejscami wymienionymi na tej liście, gdy uzna, że 

jest to zgodne z celem osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku realizacji dla klienta. 

7.4.7.3. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy dowolnego miejsca 

realizacji. 

7.5.7.4. Dom Maklerski nie ma obowiązku informowania klienta o zmianach na liście 

miejsc wykonywania usługi. Lista miejsc realizacji jest aktualizowana na stronie 

internetowej www.finax.eu/pl.  

7.6.7.5. Dom Maklerski może zapewnić wykonanie poleceń klientów bezpośrednio lub za 

pośrednictwem zatwierdzonych kontrahentów stron trzecich.  

7.7.7.6. Miejsca realizacji: 

American Stock Exchange  

Bolsa de Madrid 

Borsa Italiana 

Budapest Stock Exchange  

Bucharest Stock Exchange  

Bulgarian Stock Exchange – 

Sofia 

Giełda Papierów Wartościowych 

– Bratysława  

Deutsche Börse (XETRA) 

EUREX 

Euronext 

Frankfurt Stock Exchange 

CHI-X Europe LTD  

Ljubljana Stock Exchange  

London Stock Exchange  

MICEX 

NASDAQ Stock Market  

New York Stock Exchange 

OMX Nordic Exchange – 

Stockholm  

Prague Stock Exchange 

RTS 

Stuttgart Stock Exchange  

Swedish Stock Exchange  

Swiss Exchange 

https://www.finax.eu/pl
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Toronto Stock Exchange  

Turquoise 

Vienna Stock Exchange  

VIRT-X 

Warsaw Stock Exchange  

Zagreb Stock Exchange 

7.8.7.7. Finax, o.c.p., a.s. realizuje polecenia klientów za pośrednictwem niżej 

wymienionych osób trzecich: 

Linear Investments Limited 

AK Jensen Group Limited 

8. Postanowienia końcowe 

8.1. Niniejsza Strategia wykonywania poleceń została zatwierdzona przez zarząd Domu 

Maklerskiego w dniu 15.02.2018 r.,11 czerwca 2020, ze skutkiem od 15.02.2018 r1 lipca 

2020. 

8.2. Strategia wykonywania poleceń została opublikowana w dn. 15.02.2018 r16 czerwca 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Finax, o.c.p., a.s. Bajkalská 19B                 www.finax.eu/pl 

+48 22 104 09 08 821 01 Bratysława, SK    client@finax.eu 

 

  


