
Kategoria Instrumentu

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco)

Udział wolumenu obrotu jako 
odsetek całkowitego wolumenu 
w tej kategorii

Udział wykonanych zleceń jako 
odsetek całkowitej liczby zleceń 
w tej kategorii

Odsetek zleceń pasywnych - 
oczekujących na realizację po 
wprowadzeniu do systemu

Odsetek zleceń agresywnych - 
zrealizowane przynajmniej 
częściowo natychmiast po 
wprowadzeniu

Odsetek zleceń 
ukierunkowanychGIEŁDA PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH , RYNEK 
GŁÓWNY (RR) 99,51% 71,74% 67,12% 32,88% 100,00%GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH , 
NEWCONNECT (ASO) 0,49% 50,00% 73,68% 26,32% 100,00%

Kategoria Instrumentu

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco)

Udział wolumenu obrotu jako 
odsetek całkowitego wolumenu 
w tej kategorii

Udział wykonanych zleceń jako 
odsetek całkowitej liczby zleceń 
w tej kategorii

Odsetek zleceń pasywnych - 
oczekujących na realizację po 
wprowadzeniu do systemu

Odsetek zleceń agresywnych - 
zrealizowane przynajmniej 
częściowo natychmiast po 
wprowadzeniu

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH , RYNEK 
GŁÓWNY (RR) 10,90% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH , CATALYST 
(ASO) 89,10% 66,03% 71,43% 28,57% 100,00%

RAPORT ZAWIERAJĄCY WYKAZ PIĘCIU NAJLEPSZYCH SYSTEMÓW WYKONYWANIA ZLECENIA ZA ROK 2019 - KLIENCI PROFESJONALNI

instrumenty udziałowe - akcje i kwity depozytowe - Klienci Profesjonalni
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku NIE

instrumenty dłużne - Klienci Klienci Profesjonalni
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku NIE



Kategoria Instrumentu

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco)

Udział wolumenu obrotu jako 
odsetek całkowitego wolumenu 
w tej kategorii

Udział wykonanych zleceń jako 
odsetek całkowitej liczby zleceń 
w tej kategorii

Odsetek zleceń pasywnych - 
oczekujących na realizację po 
wprowadzeniu do systemu

Odsetek zleceń agresywnych - 
zrealizowane przynajmniej 
częściowo natychmiast po 
wprowadzeniu

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH , RYNEK 
GŁÓWNY (RR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Kategoria Instrumentu

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco)

Udział wolumenu obrotu jako 
odsetek całkowitego wolumenu 
w tej kategorii

Udział wykonanych zleceń jako 
odsetek całkowitej liczby zleceń 
w tej kategorii

Odsetek zleceń pasywnych - 
oczekujących na realizację po 
wprowadzeniu do systemu

Odsetek zleceń agresywnych - 
zrealizowane przynajmniej 
częściowo natychmiast po 
wprowadzeniu

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH , RYNEK 
GŁÓWNY (RR) 100,00% 93,10% 51,72% 48,28% 100,00%

walutowe instrumenty pochodne - Klienci Profesjonalni
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku NIE

instrumenty pochodne na stopę procentową - Klienci Profesjonalni
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku NIE



Kategoria Instrumentu

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco)

Udział wolumenu obrotu jako 
odsetek całkowitego wolumenu 
w tej kategorii

Udział wykonanych zleceń jako 
odsetek całkowitej liczby zleceń 
w tej kategorii

Odsetek zleceń pasywnych - 
oczekujących na realizację po 
wprowadzeniu do systemu

Odsetek zleceń agresywnych - 
zrealizowane przynajmniej 
częściowo natychmiast po 
wprowadzeniu

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH , RYNEK 
GŁÓWNY (RR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Kategoria Instrumentu

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco)

Udział wolumenu obrotu jako 
odsetek całkowitego wolumenu 
w tej kategorii

Udział wykonanych zleceń jako 
odsetek całkowitej liczby zleceń 
w tej kategorii

Odsetek zleceń pasywnych - 
oczekujących na realizację po 
wprowadzeniu do systemu

Odsetek zleceń agresywnych - 
zrealizowane przynajmniej 
częściowo natychmiast po 
wprowadzeniu

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH , RYNEK 
GŁÓWNY (RR) 100,00% 80,54% 62,28% 37,72% 100,00%

Kategoria Instrumentu

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco)

Udział wolumenu obrotu jako 
odsetek całkowitego wolumenu 
w tej kategorii

Udział wykonanych zleceń jako 
odsetek całkowitej liczby zleceń 
w tej kategorii

Odsetek zleceń pasywnych - 
oczekujących na realizację po 
wprowadzeniu do systemu

Odsetek zleceń agresywnych - 
zrealizowane przynajmniej 
częściowo natychmiast po 
wprowadzeniu

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH , RYNEK 
GŁÓWNY (RR) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH , 
NEWCONNECT (ASO) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Standardowy czas realizacji zlecenia od momentu jego wprowadzenia do systemu informatycznego Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.:
1)  nie przekracza 5 sekund (82,44 % zleceń) w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki:
     a) parametry zlecenia Klienta oraz bieżące warunki rynkowe pozwalają na natychmiastowe zawarcie transakcji, tj.:
        -   w przypadku zleceń kupna - posiadają limit ceny wyższy bądź równy w stosunku do najlepszej oferty sprzedaży oczekującej na realizację lub złożone są bez limitu ceny,
        -    w przypadku zleceń sprzedaży - posiadają limit ceny równy bądź niższy od najlepszej oferty kupna oczekującej na realizację, 
2)     nie przekracza 6 sekund - w przypadku zlecenia, o którym mowa w pkt 1, które wymaga dodatkowego potwierdzenia.                                                                                                                                             
Podany powyżej czas realizacji zlecenia może ulec wydłużeniu, w przypadku:
1)  złożenia zlecenia poza godzinami prowadzenia obrotu,
2)  gdy wysokość limitu ceny ustalonego przez Klienta w treści zlecenia jest:
     a)   w przypadku zleceń kupna - niższa niż najlepsza oferta sprzedaży oczekująca na realizację,
     b)   w przypadku zleceń sprzedaży - wyższa niż najlepsza oferta kupna oczekująca na realizację,
3)  obsługi większej niż zazwyczaj liczby zleceń z koszyka zleceń,
4)  obsługi większej niż zazwyczaj liczby transakcji zawieranych w systemie obrotu,
5)  braku lub opóźnienia w transmisji danych z przyczyn technicznych, np. awarii systemu informatycznego lub sieci telekomunikacyjnej.

inne instrumenty będące przedmiotem obrotu giełdowego (warranty, certyfikaty, ETF-y, prawa poboru, prawa do akcji) - Klienci Profesjonalni
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku NIE

 instrumenty pochodne na akcje - Klienci Profesjonalni
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku NIE

 instrumenty pochodne na indeksy - Klienci Profesjonalni
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku NIE


