
Openbaarmaking over de vijf belangrijkste plaatsen van uitvoering in 2020

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/576 van de Commissie van 8 juni 2016 bij Richtlijn 2014/65/EU (RTS 28)

1. Niet-professionele cliënten met InsingerGlissen als depotbank

Instrumentcategorie

Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld 

<1 transactie per werkdag uitgevoerd? 

Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering 

gerangschikt in termen van handelsvolumes 

(dalende volgorde)

Aandeel van het verhandelde 

volume als percentage van het 

totaal in de betrokken categorie

Aandeel van de uitgevoerde orders 

als percentage van het totaal

in de betrokken categorie

Percentage

passieve 

orders

Percentage

agressieve 

orders

Percentage

gestuurde 

orders

InsingerGilissen Bankiers N.V.*

LEI: 7245006T4L0305PC0Q20*

2. Niet-professionele cliënten met BinckBank als depotbank

Instrumentcategorie

Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld 

<1 transactie per werkdag uitgevoerd? 

Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering 

gerangschikt in termen van handelsvolumes 

(dalende volgorde)

Aandeel van het verhandelde 

volume als percentage van het 

totaal in de betrokken categorie

Aandeel van de uitgevoerde orders 

als percentage van het totaal

in de betrokken categorie

Percentage

passieve 

orders

Percentage

agressieve 

orders

Percentage

gestuurde 

orders
BinckBank N.V.

LEI: 7245006VSPI8FWN4DW03

3. Professionele cliënten

Instrumentcategorie

Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld 

<1 transactie per werkdag uitgevoerd? 

Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering 

gerangschikt in termen van handelsvolumes 

(dalende volgorde)

Aandeel van het verhandelde 

volume als percentage van het 

totaal in de betrokken categorie

Aandeel van de uitgevoerde orders 

als percentage van het totaal

in de betrokken categorie

Percentage

passieve 

orders

Percentage

agressieve 

orders

Percentage

gestuurde 

orders
Baader Bank AG

LEI: 529900JFOPPEDUR61H13

4. Mededeling overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/576

* InsingerGilissen Bankiers N.V. tot en met 14/12/2020 vanaf 15/12/2020 gefuseerd met Quintet Private Bank (Europe) S.A (LEI: KHCL65TP05J1HUW2D560)

Selectum laat alle transacties voor haar klanten uitvoeren door depotbank die de klant heeft gekozen. De uitvoeringsfactoren prijs, kosten,snelheid en 

waarschijnlijkheid van uitvoering, dan wel  enigerlei andere overweging, met inbegrip van kwalitatieve factoren, die bij de beoordeling van de kwaliteit van de 

uitvoering in aanmerking is genomen, het relatieve belang van deze factoren alsmede de wijze waarop deze criteria hebben bijgedragen tot het behalen van het 

best mogelijke resultaat voor de cliënt in termen van de totale vergoeding, worden toegelicht in het RTS-28 document van de betrokken depotbank. Deze ziet ook 

toe op de kwaliteit van de uitvoering en analyseert de gegevens daarover. Selectum heeft geen banden met de depotbanken en ontvangt van hen geen geldelijke of 

niet-geldelijke tegemoetkomingen. Het bovenstaande is niet veranderd in het voorgaande jaar.

Eigenvermogensinstrumenten (aandelen & certificaten van aandelen)

Ja

100% 100% - - 100%

Eigenvermogensinstrumenten (aandelen & certificaten van aandelen)

Nee

100% 100% - - 100%

Eigenvermogensinstrumenten (aandelen & certificaten van aandelen)

Nee

100% 100% - - 100%


