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INFORMACJA NA TEMAT PIĘCIU NAJWAŻNIEJSZYCH MIEJSC REALIZACJI 

ZLECEŃ ORAZ UZYSKANEJ JAKOŚCI REALIZOWANYCH ZLECEŃ 

 

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 

rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 

(MiFID 2), Finax, o.c.p., a.s. jest zobowiązany do przygotowania i opublikowania, dla każdego rodzaju 

instrumentu finansowego, raz w roku, podsumowania informacji z pięciu najważniejszych miejsc 

realizacji zleceń pod względem wolumenu obrotu w ujęciu rocznym. Niniejszy dokument zawiera 

informacje za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

Typ klienta Klient nieprofesjonalny   

Klasa aktywów Instrumenty kapitałowe - akcje   

Średnio <1 transakcja na 
dzień roboczy w roku 
poprzednim 

 

TAK 

    

Pięć najważniejszych miejsc 
realizacji zleceń pod 
względem wolumenu 
obrotu (malejąco) 

Udział 
wolumenu 
obrotu jako 
% 
całkowitego 
wolumenu 
w danej 
klasie 

Udział 
zrealizowanych 
zleceń jako % 
ocałkowitej 
liczby w danej 
klasie 

Procentowy 
udział 
zleceń 
pasywnych 

Procentowy 
udział zleceń 
agresywnych 

Procentowy 
udział zleceń 
kierowanych 

Linear Investment Limited 
(213800GNOS9QQ31DCK54) 

100.00% 100.00% 
   

 

Informacje na temat monitorowania jakości wykonywania zleceń  

W ramach Strategii Realizacji Zleceń Spółka monitoruje i ocenia jakość i ceny usług realizacji zleceń 

w regularnych odstępach rocznych na podstawie wcześniej wybranych kryteriów, a w szczególności 

regularnie monitorowana i oceniana jest jakość wykonania i rozliczenia zrealizowanych transakcji. W 

oparciu o ten monitoring i ocenę, Spółka w razie potrzeby odpowiednio aktualizuje Strategię Realizacji 

Zleceń. Obecnie obowiązująca Strategia Realizacji Zleceń weszła w życie z dniem 01.07.2020 r. W 

oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie Spółka nie uważa za konieczne aktualizowania 

obecnie obowiązującej i efektywnej Strategii Realizacji Zleceń. 

 

Spółka nie posiada żadnych umów dotyczących specjalnych zniżek lub świadczeń niepieniężnych z 

żadnym systemem obrotu.  

W ciągu 2021 roku nie nastąpiły żadne zmiany w kolejności miejsc realizacji zleceń. AK Jensen Group 

Limited nie jest już uwzględniona w tabeli jako miejsce realizacji zleceń, w związku z czym Linear 

Investment Limited stanowi pierwsze i jedyne miejsce realizacji zleceń. 
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Kategoria klienta (profesjonalny lub nieprofesjonalny) nie ma wpływu na realizację zleceń, ponieważ 

Spółka nie traktuje różnych kategorii klientów w różny sposób i w minionym roku nie miała żadnych 

klientów profesjonalnych. 

Firma nie nadaje priorytetu kryteriom innym niż cena spot i koszt przy wykonywaniu zleceń klientów, 

aby zapewnić najlepszy możliwy wynik.  

Firma nie używa specjalnych narzędzi do oceny jakości realizacji zleceń ani algorytmu do pomiaru 

wydajności realizacji zleceń. 
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