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Forretningsmæssig politik – Systematisk Internalisator
Alm. Brand Bank A/S vil agere som Systematisk Internalisator i henhold til MIFID II reguleringen.
En Systematisk Internalisator er et investeringsselskab, som på organiseret, hyppigt, systematisk og
væsentligt grundlag handler for egen regning ved udførelse af kundeordre uden for et reguleret
marked, en MTF ellerOHF uden at drive et multilaterelt system.
SI Instrumenter
Alm. Brand Bank er SI i danske realkreditobligationer som er noteret på en handelsplads, samt i
udvalgte aktier og investeringsforeninger.
SI Priser
SI instrumenter er udvalgt på frivillig basis eller som en konsekvens af visse størrelsesmæssige
grænser, som medfører at Alm. Brand Bank er forpligtet til at være SI i relevante instrumenter.
Bindende priser på aktier og investeringsforeningsbeviser offentliggøres i Netbank.
Bindende priser på obligationer vil blive publiceret via Bloombergs APA’s hjemmeside, bindende
priser på investeringsforeninger og visse aktier vil være tilgængelig via Alm. Brand Bank netbank.
Bindende priser kan blive suspenderet under stressede eller ekstraordinære markedsforhold.
Handel på SI-priser
MiFID II reguleringen definerer handelsstørrelser for aktier, også betegnet Standard Market Size
(SMS) , samt for obligationer betegnet Size to Instrument (SSTI).
SMS og SSTI varierer for SI-instrumenter og er baseret på en beregning af gennemsnitlig historisk
handelsstørrelse i instrumentet. Alm. Brand Banks priser er gældende op til minimum SMS/SSTI.
Kunder vil have adgang til at handle på SI priser via chat eller telefonisk henvendelse til Alm. Brand
Bank. Det er muligt at handle på bindende SI priser i det omfang markedsprisen ikke ændre sig fra
tidspunktet for prisstillelse til tidspunktet for accepteret pris. SI handel kan i visse tilfælde blive
eksekveret på bedre priser end de gældende markedsbetingelser for tidspunktet for handlens
gennemførelse.
Handel på SI priser er i overensstemmelse med Bankens Best Execution-forpligtelser i henhold til
Bankens ordreudførelsespolitik.
Offentliggørelse af forretningsmæssige politik
Denne politik er tilgængelig på Alm. Brand Banks hjemmeside:
https://www.almbrand.dk/produkter/opsparing-og-investering/investering. Denne politik kan
ændres uden varsel.
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