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Møns Bank handelssteder 

 
Møns Bank har ved vurderingen af kvaliteten af udførelsen af ordrerne særligt lagt vægt på 
aktuelle priser og omkostninger.  
Møns Bank har ikke indgået særlige aftaler om betalinger eller rabatter med de handelssteder, 
som vi bruger til ordreudførelse.  
 
Der er ikke konstateret interessekonflikter mellem Møns Bank og handelssteder. Hvad angår 
Arbejdernes Landsbank, anvender vi samme datacentral BEC. 
 
Detailkunder  

           

Opgørelsesdato 31-12-2021       

 

           

Instrument type Obligationer 

De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen. I 
Møns Bank har vi 2 handelssteder.  

Andel af 
omsætningsvolumen i 

procent af samlet 
volumen i den 

pågældende kategori 

Andel af udførte ordrer 
i procent af samlet 

antal i den 
pågældende kategori 

Andel af 
passive ordre 

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 Sydbank A/S 86,53% 62,50%   

549300D6BJ7XOO03RR69 Arbejdernes Landsbank 13,47% 37,50% 83,33% 

           

Instrument type Aktier  - lav likviditet (fra 0 til 79 stk. handler pr. dag.) 

De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen. I 
Møns Bank har vi 3 handelsteder. 

Andel af 
omsætningsvolumen i 

procent af samlet 
volumen i den 

pågældende kategori 

Andel af udførte ordrer 
i procent af samlet 

antal i den 
pågældende kategori 

Andel af 
passive ordre 

549300D6BJ7XOO03RR69 Arbejdernes Landsbank 80,03% 95,64% 99,92% 

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 Sydbank A/S 17,73% 4,22%   

3M5E1GQGKL17HI6CPN30 Jyske Bank 2,24% 0,15%   

           

Instrument type Aktier  - mellem likviditet(fra 80 til 1999 handler pr. dag) 

De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen. Andel af 
omsætningsvolumen i 

procent af samlet 
volumen i den 

pågældende kategori 

Andel af udførte ordrer 
i procent af samlet 

antal i den 
pågældende kategori 

Andel af 
passive ordre 

549300D6BJ7XOO03RR69 Arbejdernes Landsbank 47,96% 77,21% 99,87% 

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 Sydbank A/S 19,51% 16,50%   

MAES062Z21O4RZ2U7M96 Danske bank A/S 15,19% 3,05%   

529900ODI3047E2LIV03 Nordea Danmark, Filial 9,07% 1,47%   

3M5E1GQGKL17HI6CPN30 Jyske Bank 8,07% 1,67%   
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Instrument type Aktier  - høj likviditet(fra 2000 handler pr. dag) 

De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen Andel af 
omsætningsvolumen i 

procent af samlet 
volumen i den 

pågældende kategori 

Andel af udførte 
ordrer i procent af 
samlet antal i den 

pågældende kategori 

Andel af 
passive 

ordre 

549300D6BJ7XOO03RR69 Arbejdernes Landsbank 41,64% 72,43% 100,00% 

MAES062Z21O4RZ2U7M96 Danske bank A/S 19,58% 4,71%   

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 Sydbank A/S 17,88% 17,05%   

529900ODI3047E2LIV03 Nordea Danmark, Filial 9,46% 2,35%   

3M5E1GQGKL17HI6CPN30 Jyske Bank 7,91% 3,22%   

           

Instrument type ETF/ETN 

De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen. I 
Møns Bank har vi kun et handelssted. 

Andel af 
omsætningsvolumen i 

procent af samlet 
volumen i den 

pågældende kategori 

Andel af udførte 
ordrer i procent af 
samlet antal i den 

pågældende kategori 

Andel af 
passive 

ordre 

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 Sydbank A/S 73,70% 76,92%   

549300D6BJ7XOO03RR69 Arbejdernes Landsbank 26,30% 23,08% 100,00% 

           

Instrument type Andre instrumenter 

De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen. Andel af 
omsætningsvolumen i 

procent af samlet 
volumen i den 

pågældende kategori 

Andel af udførte 
ordrer i procent af 
samlet antal i den 

pågældende kategori 

Andel af 
passive 

ordre 

549300D6BJ7XOO03RR69 Arbejdernes Landsbank 26,68% 79,24% 99,33% 

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 Sydbank A/S 22,29% 17,90%   

549300M1VQ0K5Z838B91 Maj Invest A/S 18,98% 1,06%   

MAES062Z21O4RZ2U7M96 Danske bank A/S 15,38% 0,11%   

3M5E1GQGKL17HI6CPN30 Jyske Bank 13,93% 1,38%   

           

Instrument type Derivater(warrenter og optioner) 

De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen. I 
Møns Bank har vi kun et handelssted. 

Andel af 
omsætningsvolumen i 

procent af samlet 
volumen i den 

pågældende kategori 

Andel af udførte 
ordrer i procent af 
samlet antal i den 

pågældende kategori 

Andel af 
passive 

ordre 

GP5DT10VX1QRQUKVBK64 Sydbank A/S 100,00% 100,00%  

 


