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INFORMACIJE O PETIH NAJPOMEMBNEJŠIH MESTIH IZVRŠEVANJA
SKB ZA LETO 2020
Skladno z določili ZTFI-1 in MIFID II je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana (v nadaljevanju: banka) kot
ponudnik investicijskih storitev izvrševanje naročil ter sprejemanje in posredovanje naročil, letno zavezana pripraviti
povzetek in objaviti pet najprometnejših mest izvrševanja, ki so glede na obseg trgovanja najpomembnejša in na katerih
so se v preteklem letu izvrševala naročila strank, ter podatke o doseženi kakovosti izvrševanja.
A. Lastniški vrednostni papirji – Delnice in potrdila o deponiranju
Neprofesionalne stranke
Kategorija instrumenta

(korak kotacije/obseg likvidnosti – ni podatka)

Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel Ne
povprečno manj kot 1 posel na delovni dan
Pet najprometnejših mest izvrševanja,
razvrščenih glede na obseg trgovanja
(v padajočem vrstnem redu)

Delež obsega
trgovanja
kot odstotek
celotnega
obsega v
navedeni
kategoriji

Delež
izvršenih
naročil kot
odstotek
vseh naročil
v navedeni
kategoriji

Odstotek
pasivnih
naročil

Odstotek
agresivnih
naročil

Odstotek
usmerjenih
naročil

LJUBLJANSKA BORZA D.D. (XLJU)

49,06

62,74

49,73

50,27

0

XETRA (XFRA)

35,04

18,74

99,4

0,6

0

ZURICH SE (XSWX)

5,15

2,92

100

0

0

FRANKFURT SE (XFRA)

3,31

4,71

100

0

0

NASDAQ (USA) (XNAS)

3,24

4,71

95,24

4,76

0

Profesionalne stranke
Kategorija instrumenta

(korak kotacije/obseg likvidnosti – ni podatka)

Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel Da
povprečno manj kot 1 posel na delovni dan
Pet najprometnejših mest izvrševanja,
razvrščenih glede na obseg trgovanja (v
padajočem vrstnem redu)

Delež obsega
trgovanja
kot odstotek
celotnega
obsega v
navedeni
kategoriji

Delež
izvršenih
naročil kot
odstotek
vseh naročil
v navedeni
kategoriji

Odstotek
pasivnih
naročil

Odstotek
agresivnih
naročil

Odstotek
usmerjenih
naročil

LJUBLJANSKA BORZA D.D. (XLJU)

100

93,75

100

0

0

6,25

100

0

0

XETRA (XFRA)
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B. Dolžniški instrumenti
Neprofesionalne stranke
Kategorija instrumenta

(korak kotacije/obseg likvidnosti – ni podatka)

Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel Da
povprečno manj kot 1 posel na delovni dan
Pet najprometnejših mest izvrševanja,
razvrščenih glede na obseg trgovanja
(v padajočem vrstnem redu)

Delež obsega
trgovanja
kot odstotek
celotnega
obsega v
navedeni
kategoriji

Delež
izvršenih
naročil kot
odstotek
vseh naročil
v navedeni
kategoriji

Odstotek
pasivnih
naročil

Odstotek
agresivnih
naročil

Odstotek
usmerjenih
naročil

LJUBLJANSKA BORZA D.D. (XLJU)

100

100

0

100

0

Profesionalne stranke
Kategorija instrumenta

(korak kotacije/obseg likvidnosti – ni podatka)

Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel Da
povprečno manj kot 1 posel na delovni dan
Pet najprometnejših mest izvrševanja,
razvrščenih glede na obseg trgovanja (v
padajočem vrstnem redu)

Delež obsega
trgovanja
kot odstotek
celotnega
obsega v
navedeni
kategoriji

Delež
izvršenih
naročil kot
odstotek
vseh naročil
v navedeni
kategoriji

Odstotek
pasivnih
naročil

Odstotek
agresivnih
naročil

Odstotek
usmerjenih
naročil

OTC-EUR (XOFF)

100

100

100

0

0

C. Obrestni izvedeni finančni instrumenti
• N/A
D. Kreditni izvedeni finančni instrumenti
• N/A
E. Valutni izvedeni finančni instrumenti
• N/A
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F. Strukturirani finančni instrumenti
Neprofesionalne stranke
Kategorija instrumenta

(korak kotacije/obseg likvidnosti – ni podatka)

Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel Da
povprečno manj kot 1 posel na delovni dan
Pet najprometnejših mest izvrševanja,
razvrščenih glede na obseg trgovanja
(v padajočem vrstnem redu)

Delež obsega
trgovanja
kot odstotek
celotnega
obsega v
navedeni
kategoriji

Delež
izvršenih
naročil kot
odstotek
vseh naročil
v navedeni
kategoriji

Odstotek
pasivnih
naročil

Odstotek
agresivnih
naročil

Odstotek
usmerjenih
naročil

PRIMARNI TRG SG (XLUX)

100

100

100

0

0

Profesionalne stranke
Kategorija instrumenta

(korak kotacije/obseg likvidnosti – ni podatka)

Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel Da
povprečno manj kot 1 posel na delovni dan
Pet najprometnejših mest izvrševanja,
razvrščenih glede na obseg trgovanja (v
padajočem vrstnem redu)

Delež obsega
trgovanja
kot odstotek
celotnega
obsega v
navedeni
kategoriji

Delež
izvršenih
naročil kot
odstotek
vseh naročil
v navedeni
kategoriji

Odstotek
pasivnih
naročil

Odstotek
agresivnih
naročil

Odstotek
usmerjenih
naročil

PRIMARNI TRG SG (XLUX)

100

100

100

0

0

G. Lastniški izvedeni instrumenti
• N/A
H. Listinjeni izvedeni finančni instrumenti
• N/A
I. Izvedeni finančni instrumenti na blago in izvedeni finančni instrumenti na pravice do emisij
• N/A
J. Finančne pogodbe na razlike
• N/A

Stran 4 od 5

K. Produkti, s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi, obveznice s katerimi se trguje na borzi,
in blago s katerim se trguje na borzi)
Neprofesionalne stranke
Kategorija instrumenta

(korak kotacije/obseg likvidnosti – ni podatka)

Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel Ne
povprečno manj kot 1 posel na delovni dan
Pet najprometnejših mest izvrševanja,
razvrščenih glede na obseg trgovanja
(v padajočem vrstnem redu)

Delež obsega
trgovanja
kot odstotek
celotnega
obsega v
navedeni
kategoriji

Delež
izvršenih
naročil kot
odstotek
vseh naročil
v navedeni
kategoriji

Odstotek
pasivnih
naročil

Odstotek
agresivnih
naročil

Odstotek
usmerjenih
naročil

NYSE (USA) (XNYS)

46,29

31,25

100

0

0

XETRA (XFRA)

22,12

31,25

100

0

0

ZURICH SE (XSWX)

17,93

15,62

100

0

0

NASDAQ (USA) (XNAS)

9,81

15,62

100

0

0

FRANKFURT SE (XFRA)

3,84

6,25

100

0

0

L. Pravice od emisije
• N/A
M. Drugi instrumenti
• N/A

Informacije glede povzetka analize in zaključkov
(a) pojasnilo relativnega pomena, ki ga je podjetje pri ocenjevanju kakovosti izvrševanja pripisalo dejavnikom
izvršitve, kot so cena, stroški, hitrost, verjetnost izvršitve in vse druge okoliščine, vključno s kvalitativnimi dejavniki;
Banka pri ocenjevanju kakovosti izvrševanja upošteva naslednje izvršilne dejavnike: cena, stroški, hitrost, verjetnost
izvršitve in postopek izvrševanja naročila, obseg naročila, vrsta naročila in drugi dejavniki, ki lahko vplivajo na izvršitev
naročila. Pri določanju in spremljanju mest izvrševanja se preverijo vsa mesta, kjer je potrebno doseči najboljši možni
rezultat pri izvajanju naročil strank oziroma vsa mesta, na katerih so se v koledarskem letu izvrševala naročila strank.
Banka enotno pri izvrševanju naročil strank za nakup ali prodajo finančnega instrumenta presoja naslednje dejavnike:
cena finančnega instrumenta, ki je predmet naročila stranke, stroški, ki nastanejo v zvezi z izvršitvijo naročila stranke,
hitrost izvršitve naročila stranke in verjetnost izvršitve posla. Za neprofesionalne stranke se za merilo uspešnosti
najboljšega možnega rezultata za stranko šteje celoten strošek, določen kot seštevek cene finančnega instrumenta in
stroškov izvršitve naročila. Če na celoten strošek vplivajo drugi dejavniki, se ti upoštevajo tudi pri izvrševanju naročil.
Banka bo najpomembnejši izvršilni dejavnik za izvršitev naročila stranke pod najugodnejšimi pogoji določila skladno
z načelom celovite presoje vsakega posameznega izvršilnega dejavnika in vseh izvršilnih dejavnikov skupaj. Relativno
pomembnost izvršilnih dejavnikov v trenutku izvršitve posameznega naročila banka oceni na podlagi meril za izvrševanje,
tržnih informacij, ki so banki na voljo, ter po lastni presoji in izkušnjah.
(b) opis kakršne koli tesne povezanosti, nasprotij interesov in skupnega lastništva v zvezi z vsemi mesti izvrševanja,
uporabljenimi za izvršitev naročil;
Med banko in mesti izvrševanja naročil, uporabljenimi za izvrševanje naročil, ni povezanosti, nasprotij interesov in
skupnega lastništva.
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c) opis vseh posebnih ureditev s katerim koli mestom izvrševanja v zvezi z opravljenimi ali prejetimi plačili, popusti,
rabati ali nedenarnimi koristmi;
Banka je član Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., sicer pa nima določene nobene posebne ureditve s katerim koli
mestom izvrševanja naročil, oziroma nima z njimi nikakršnih posebnih dogovorov glede opravljenih ali prejetih plačilih,
popustih, rabatih ali nedenarnih koristih.
(d) pojasnilo dejavnikov, ki so privedli do spremembe seznama mest izvrševanja, navedenih v politiki izvrševanja
podjetja, če je do takšnih sprememb prišlo;
V opazovanem obdobju za leto 2020 ni prišlo do sprememb seznama mest izvrševanja naročil.
(e) pojasnilo, kako se izvrševanje naročil razlikuje glede na kategorizacijo strank, kadar podjetje kategorije strank
različno obravnava in kjer to lahko vpliva na ureditve izvrševanja naročil;
Ne glede na kategorizacijo strank banka uporablja izvršilna načela in dejavnike pri izvrševanju naročil na enak način.
(f) pojasnilo, ali so pri izvrševanju naročil neprofesionalnih strank imela prednost druga merila pred neposredno
ceno in stroški ter kako so bila ta druga merila nujna za doseganje najboljšega možnega rezultata za stranko z vidika
upoštevanja vseh dejavnikov;
Pri izvrševanju naročil neprofesionalnih strank druga merila nimajo prednosti pred neposredno ceno in stroški.
(g) pojasnilo, kako je investicijsko podjetje uporabilo kakršne koli podatke ali orodja v zvezi s kakovostjo izvrševanja,
vključno z vsemi podatki, objavljenimi v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2017/575 (RTS27);
Z namenom spremljanja uspešnosti in učinkovitosti načel izvrševanja naročil v najboljšem interesu za stranke, banka
uporablja različne notranje in zunanje vire (npr. trgovalni podatki). Podatki v okviru Delegirane uredbe (EU) 2017/575
(RTS27) niso bili uporabljeni.
(h) pojasnilo, kako je investicijsko podjetje uporabilo rezultate ponudnikov stalnih informacij, vzpostavljenih v
skladu s členom 65 Direktive 2014/65/EU;
Banka tovrstnih podatkov ne uporablja.

