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ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ingbank.pl

Informacja Biura Maklerskiego ING na temat pięciu
najlepszych miejsc wykonywania zleceń dla usługi
zarządzania aktywami. Obowiązuje za okres od
1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

A. Opis instrumentu i częstotliwość wykonywania transakcji.

Kategoria
instrumentu

Czy biuro maklerskie w poprzednim
roku wykonało średnio poniżej
1 transakcji na dzień roboczy?

Akcje, kwity depozytowe – pasma wahań płynności dla minimalnej
zmiany ceny 5 i 6 (od 2000 transakcji dziennie)

Nie

B. 5 najlepszych miejsc wykonywania zleceń pod względem wolumenu obrotu (od najlepszego).
5 najlepszych miejsc
wykonywania zleceń
pod względem
wolumenu obrotu
(kolejność malejąca)
DM PKOBP, Kod LEI
P4GTT6GF1W40CVIMF
R43

Udział wolumenu
obrotu – odsetek
całkowitego
wolumenu
wykonanych zleceń

Udział wykonanych
zleceń – odsetek
całkowitej liczby
wykonanych zleceń

Odsetek zleceń
oczekujących na
realizację – po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, które
zostały zrealizowane
natychmiast po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, w
których klient określił
miejsce wykonania

97,71%%

69,57%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

1,35%

8,41%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

0,94%

22,02%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

DM TRIGON, kod LEI
259400USO5OGU7UO
2U1
DM mBANK, kod LEI
259400DZXF7UJKK2A
Y35
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A. Opis instrumentu i częstotliwość wykonywania transakcji.

Kategoria
instrumentu

Czy biuro maklerskie w poprzednim
roku wykonało średnio poniżej
1 transakcji na dzień roboczy?

Akcje, kwity depozytowe – pasma wahań płynności dla minimalnej
zmiany ceny 3 i 4 (od 80 do 1999 transakcji dziennie)

Nie

B. 5 najlepszych miejsc wykonywania zleceń pod względem wolumenu obrotu (od najlepszego).
5 najlepszych miejsc
wykonywania zleceń
pod względem
wolumenu obrotu
(kolejność malejąca)
DM PKOBP, Kod LEI
P4GTT6GF1W40CVIMF
R43

Udział wolumenu
obrotu – odsetek
całkowitego
wolumenu
wykonanych zleceń

Udział wykonanych
zleceń – odsetek
całkowitej liczby
wykonanych zleceń

Odsetek zleceń
oczekujących na
realizację – po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, które
zostały zrealizowane
natychmiast po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, w
których klient określił
miejsce wykonania

82,98%

69,04%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

8,77%

10,06%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

8,25%

20,9%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

DM TRIGON, kod LEI
259400USO5OGU7UO
2U1
DM mBANK, kod LEI
259400DZXF7UJKK2A
Y35
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A. Opis instrumentu i częstotliwość wykonywania transakcji.

Kategoria
instrumentu

Czy biuro maklerskie w poprzednim
roku wykonało średnio poniżej
1 transakcji na dzień roboczy?

Akcje, kwity depozytowe – pasma wahań płynności dla minimalnej
zmiany ceny 1 i 2 (do 79 transakcji dziennie)

Nie

B. 5 najlepszych miejsc wykonywania zleceń pod względem wolumenu obrotu (od najlepszego).
5 najlepszych miejsc
wykonywania zleceń
pod względem
wolumenu obrotu
(kolejność malejąca)

Udział wolumenu
obrotu – odsetek
całkowitego
wolumenu
wykonanych zleceń

Udział wykonanych
zleceń – odsetek
całkowitej liczby
wykonanych zleceń

Odsetek zleceń
oczekujących na
realizację – po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, które
zostały zrealizowane
natychmiast po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, w
których klient określił
miejsce wykonania

DM PKOBP Kod LEI
P4GTT6GF1W40CVIMF
R43

57,6%

59,2%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

DM mBANK, kod LEI
259400DZXF7UJKK2A
Y35

21,38%

21,87%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

DM TRIGON, kod LEI
259400USO5OGU7UO
2U1

20,53%

17,87%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

0,49%

1,06%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

0

0

0

0

0

IPOPEMA Securities,
Kod LEI
259400QHG4C6452
WLF35
Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania
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A. Opis instrumentu i częstotliwość wykonywania transakcji.

Kategoria
instrumentu

Czy biuro maklerskie w poprzednim
roku wykonało średnio poniżej
1 transakcji na dzień roboczy?

Obligacje

Nie

B. 5 najlepszych miejsc wykonywania zleceń pod względem wolumenu obrotu (od najlepszego).
5 najlepszych miejsc
wykonywania zleceń
pod względem
wolumenu obrotu
(kolejność malejąca)

Udział wolumenu
obrotu – odsetek
całkowitego
wolumenu
wykonanych zleceń

Udział wykonanych
zleceń – odsetek
całkowitej liczby
wykonanych zleceń

Odsetek zleceń
oczekujących na
realizację – po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, które
zostały zrealizowane
natychmiast po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, w
których klient określił
miejsce wykonania

ING BANK, Kod LEI
259400YLRTOBISHBVX
41

83,07%

69,12%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

DM mBANK, Kod LEI
259400DZXF7UJKK2A
Y35

11,1%

25%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

DM PKO BP, Kod LEI
P4GTT6GF1W40CVIMF
R43

5,83%

5,88%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0
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A. Opis instrumentu i częstotliwość wykonywania transakcji.

Kategoria
instrumentu

Czy biuro maklerskie w poprzednim
roku wykonało średnio poniżej
1 transakcji na dzień roboczy?

Kontrakty terminowe na waluty

Nie

B. 5 najlepszych miejsc wykonywania zleceń pod względem wolumenu obrotu (od najlepszego).
5 najlepszych miejsc
wykonywania zleceń
pod względem
wolumenu obrotu
(kolejność malejąca)

Udział wolumenu
obrotu – odsetek
całkowitego
wolumenu
wykonanych zleceń

Udział wykonanych
zleceń – odsetek
całkowitej liczby
wykonanych zleceń

Odsetek zleceń
oczekujących na
realizację – po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, które
zostały zrealizowane
natychmiast po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, w
których klient określił
miejsce wykonania

ING BANK, Kod LEI
259400YLRTOBISHBVX
41

100%

100%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

ING Bank Śląski S.A.
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A. Opis instrumentu i częstotliwość wykonywania transakcji.

Kategoria
instrumentu

Czy biuro maklerskie w poprzednim
roku wykonało średnio poniżej
1 transakcji na dzień roboczy?

Produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego (certyfikaty
inwestycyjne, produkty strukturyzowane, warranty, ETF)

Nie

B. 5 najlepszych miejsc wykonywania zleceń pod względem wolumenu obrotu (od najlepszego).
5 najlepszych miejsc
wykonywania zleceń
pod względem
wolumenu obrotu
(kolejność malejąca)

Udział wolumenu
obrotu – odsetek
całkowitego
wolumenu
wykonanych zleceń

Udział wykonanych
zleceń – odsetek
całkowitej liczby
wykonanych zleceń

Odsetek zleceń
oczekujących na
realizację – po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, które
zostały zrealizowane
natychmiast po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, w
których klient określił
miejsce wykonania

DM mBANK, Kod LEI
259400DZXF7UJKK2A
Y35

59,81%

90,22%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

ING BANK, Kod LEI
259400YLRTOBISHBVX
41

39,4%

7,61%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

DM PKO BP, Kod LEI
P4GTT6GF1W40CVIMF
R43

0,79%

2,17%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ingbank.pl

A. Opis instrumentu i częstotliwość wykonywania transakcji.

Kategoria
instrumentu

Czy biuro maklerskie w poprzednim
roku wykonało średnio poniżej
1 transakcji na dzień roboczy?

Inne instrumenty (kontrakty terminowe na indeksy, opcje, PDA,
prawo poboru)

Nie

B. 5 najlepszych miejsc wykonywania zleceń pod względem wolumenu obrotu (od najlepszego).
5 najlepszych miejsc
wykonywania zleceń
pod względem
wolumenu obrotu
(kolejność malejąca)
DM mBANK, Kod LEI
259400DZXF7UJKK2A
Y35

Udział wolumenu
obrotu – odsetek
całkowitego
wolumenu
wykonanych zleceń

Udział wykonanych
zleceń – odsetek
całkowitej liczby
wykonanych zleceń

Odsetek zleceń
oczekujących na
realizację – po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, które
zostały zrealizowane
natychmiast po
wprowadzeniu do
systemu

Odsetek zleceń, w
których klient określił
miejsce wykonania

100%

100%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

100%

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0

Nazwa i identyfikator
miejsca wykonania

0

0

0

0

0
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