Strategie provádění pokynů
International Investment Platform, o.c.p., a.s. (dále „Obchodník“)
vynakládá veškeré úsilí, aby zabezpečila nejlepší možný způsob provádění
pokynů svých klientů v příslušných podmínkách. Cílem je provádět činnosti
související s přijetím, postoupením a provedením pokynů klientů efektivně
se zohledněním na preferenci a profil klienta tak, aby se dosáhly co nejlepší
možné podmínky pro klienty a v souladu s příslušnými pokyny a s touto
strategií provádění pokynů (dále „Strategie“). Za tímto účelem přijal
Obchodník následující opatření.

Zásady při provádění pokynu

V případě, že pokyn klienta neobsahuje žádné konkrétní instrukce, tak
Obchodník při jeho provedení zohledňuje faktory, za které považuje: cenu,
náklady, rychlost provedení, pravděpodobnost realizace a vypořádání
obchodu, objem pokynu, jeho povahu, případně jiné důležité aspekty.
Pokud však klient vydá konkrétní instrukci týkající se pokynu, tak Obchodník
jedná podle této konkrétní instrukce a toto jednání se považuje za splnění
povinností získat co nejlepší možný výsledek pro klienta. Za konkrétní
instrukci Obchodník pokládá i stanovení limitní ceny v konkrétní měně, a tím
vymezuje okruh míst výkonu a partnerů (např. v případě, že limitní cena je
v Eurech, tak pokyn bude proveden v místech výkonu, které obchodují v
Eurech). Klient si musí být vědom, že v případě zadání jakékoli konkrétní
instrukce může instrukce Obchodník zabránit jednat v souladu
s implementovanou Strategií ve smyslu dosažení nejlepšího možného
výsledku. Pokud Obchodník postupuje podle konkrétní instrukce, tak
neodpovídá za dosažení nejlepšího možného výsledku dle Strategie.

Místo výkonu pokynu

Při každém realizování pokynu si Obchodník vybírá takové místo výkonu
nebo zdroj likvidity, kde je schopná pro daný finanční nástroj dosáhnout
nejlepší možný výsledek. Při plnění tohoto závazku můžeme využít jeden
nebo více druhů z následujících míst výkonu:
• regulované trhy,
• mnohostranný obchodní systém,
• systematický internalizátor,
• jiní účastníci trhu.
Přílohou Strategie jsou regulované trhy jako jedno z míst výkonu.
V souvislosti s prováděním Strategie může Obchodník v
určených případech přidávat a odebírat konkrétní místa výkonu. Obchodník
pravidelně přehodnocuje seznam míst výkonu a to ve vztahu ke každému
druhu finančního nástroje a také skutečnosti ovlivňující výběr místa výkonu.
Uvedená místa nám umožňují trvale získávat nejlepší možný výsledek při
provádění pokynů klientů. Seznam míst je zveřejněn na www.iiplt.com.
V našich postupech také stanovujeme pro který finanční nástroj je konkrétní
místo výkonu nevýhodnější z pohledu nejlepšího možného výsledku a při
vhodných očekáváních. U finančních nástrojů, kde existuje pouze jedno
místo výkonu se předpokládá, že jsme poskytli servis nejlepšího možného
výsledku.
Pokyny týkající se finančních nástrojů, které se obchodují na regulovaných
trzích nebo mnohostranným obchodních systémem, jsou prováděny i mimo
tato uvedená místa a to pouze s předchozím souhlasem klienta.

Způsob provádění pokynu

V případě že klient nezadá žádnou konkrétní instrukci, tak Obchodník
zvažuje při provedení následující faktory:
• cena,
• náklady,
• rychlost,
• pravděpodobnost provedení pokynu nebo vypořádání obchodu,
• objem resp. velikost příkazu,
• povaha příkazu,
• případně další významné parametry;
Při vyhodnocovaní relativní důležitosti každého z uvedených faktorů
Obchodník přihlíží na:
• charakteristiku klienta, který pokyn zadává (včetně jeho zařazení nebo
kategorizace),
• charakter a povahu pokynu, včetně případných konkrétních instrukcí,
• charakter finančního nástroje, který je předmětem pokynu,
• charakteristiku místa, kde může být pokyn postoupen.
Při provedení pokynu má zpravidla nejvyšší důležitost faktor ceny, podle
našich zkušeností dalším faktorem v pořadí důležitosti je likvidita na trhu.
V souladu s principem odborné péče a se Strategií si však vyhrazujeme
právo rozhodnout, zda pro provedení určitého pokynu nemá jiný faktor větší
význam. Takové rozhodnutí je založeno na obchodní zkušenosti našich
specialistů a to v daném okamžiku s přihlédnutím na všechny relevantní
vlivy příslušného finančního trhu.
Pokud Obchodník provádí pokyn na účet neprofesionálního klienta nejlepší
výsledek se určí z hlediska celkového plnění představujícího cenu
finančního nástroje a náklady spojené s provedením pokynu, které vznikly
klientovi a které jsou přímo spojené s provedením pokynu, včetně poplatků
za zúčtování a vypořádání a jakýchkoli poplatků hrazených třetím osobám
zapojených do provádění pokynu. Pokud existuje více konkurenčních míst
výkonu pokynu pro finanční nástroj, při posuzování poskytnutí co nejlepšího
výsledku pro klienta se přihlíží na provize a náklady na provedení pokynu
v každém místě výkonu uvedeném ve Strategii provádění pokynů a které je
dostupné pro provedení daného pokynu.

Strategie postoupení pokynů

Ve zvláštním případě, kdy se rozhodneme přijatý klientský pokyn nebo
pokyn třetí osoby za účelem jeho provedení uskutečnit prostřednictvím třetí
osoby (jiného obchodníka s cennými papíry nebo banky), přebíráme na
sebe závazek uskutečnit všechny potřebné kroky tak, abychom dosáhli
nejlepšího možného výsledku pro klienta.
Pokyny Obchodník postupuje pouze třetím osobám, které mají investiční
strategii, která je dle zákona v souladu s ochranou práv klienta. Obchodník
zároveň monitoruje účinnost strategie předáváni pokynu, zejména kvalitu
provedení pokynů ze strany třetích osob pro účely identifikace a nápravy
nedostatků. Tato strategie se nejméně jednou ročně hodnotí a při každé
změně, která může ovlivnit schopnost Obchodníka pokračovat v získávání
nejlepšího možného výsledku pro klienta.

Postupy pro provádění pokynu

a) akcie
Převezmeme pokyn klienta a dle měny, ve které je zadaná mezní cenová
podmínka na nákup/prodej akcií resp. složená záloha na nákup akcií,
vybereme protistranu, místo realizace, resp. burzu cenných papírů, na níž je
realizované obchodování v dané měně. Pokud se v dané měně současně
obchoduje ve více zemích, resp. na několika burzách v jedné nebo více
zemích, rozhodujeme se podle následující posloupnosti:
• nejvýhodnější realizační cena – tehdy vybereme trh, na kterém je pro
klienta možné dosáhnout nejvýhodnější realizační cenu tj. nejnižší
kupní cenu a nejvyšší prodejní cenu;
• minimalizace nákladů – v případě, pokud existují dva nebo více trhů se
stejnou realizační cenou, tak tehdy se na základě výše poplatků
daného trhu rozhodneme tak, aby pokyn klienta byl realizován při
nejnižších možných nákladech na obchod;
• likvidita – v případě, že existují dva nebo více trhů se stejnými náklady
na transakci, tak se rozhodujeme na základě likvidity daného trhu.
Vyšší prioritu má trh s větším objemem zobchodovaných cenných
papírů. V případě, že realizace pokynu vyžaduje zvýšenou rychlost
realizace transakce (reakce na rychle se měnící tržní podmínky např.
po oznámení zprávy s podstatným vlivem na tržní cenu) je likvidita
cenného papíru na daném trhu nejdůležitější realizační podmínkou.
Znamená to, že pro dosažení nejvyšší prodejní ceny resp. nejnižší
kupní ceny upřednostníme provedení pokynu na likvidnějším trhu před
minimalizací nákladů.
Po realizaci obchodu s protistranou nebo na burze zadáváme obchod do
našeho IT systému. Po realizaci obchodu na burze cenných papírů
prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, zadáme obchod do IT
systému po obdržení konfirmace transakce.
Místa výkonu pokynu:
• regulované trhy,
• mnohostranný obchodný systém,
• jiní účastníci trhu.
b) podílové listy
Převezmeme pokyn klienta prostřednictvím IT systému a pokyn realizujeme
dle následujícího postupu:
• pokud jde o podílové listy otevřeného podílového fondu správcovské
společnosti (nebo zahraničního subjektu kolektivního investování),
které zveřejňuje čistou hodnotu aktiv ve fondu, resp. oceňuje své
podílové listy jednou denně, zašleme objednávku na úpis resp. zpětný
odkup správcovské společnosti (resp. jejímu custodianovi) nebo
osobě, které jménem správcovské společnosti tyto úkony
zabezpečuje;
• pokud s jedná o podílové listy uzavřeného podílového fondu
správcovské společnosti, které se obchodují prostřednictvím burzy
cenných papírů nebo obchodníků s cennými papíry tak platí, že
dodržujeme pravidla jako při obchodování s akciemi.
Po realizaci obchodu s protistranou nebo na burze zadáváme obchod do IT
systému. Po realizaci obchodu prostřednictvím správcovské společnosti
nebo osoby, která jménem správcovské společnosti tyto úkony
zabezpečuje, zadáváme obchod do IT systému po obdržení konfirmace o
transakci.

Místa výkonu pokynu:
• regulované trhy,
• mnohostranný obchodný systém,
• jiní účastníci trhu.
c) dluhopisy
Převezmeme pokyn klienta prostřednictví IT systému a při realizaci pokynu
se rozhodujeme podle následující posloupnosti:
• nejvýhodnější realizační cena – zjistíme nejvýhodnější realizační cenu
t.j. nejnižší kupní cenu a nejvyšší prodejní cenu, kterou kótují
obchodníci s cennými papíry prostřednictvím elektronického
obchodného systému;
• minimalizace nákladů – v případě, že existují dva nebo více zdrojů se
stejnou realizační cenou, rozhodujeme se na základe výše poplatků
daného obchodníka s cennými papíry resp. investiční společnosti, aby
pokyn klienta byl realizován při nejnižších možných nákladech za
obchod;
• likvidita – v případě, že je požadavek na realizaci obchodu
prostřednictvím elektronického obchodního systému protistranou
odmítnuta (objednávka je vrácen, skončila její časová platnost nebo je
protistranou nabídnuta jiná, méně výhodná cena), znovu posoudíme
realizaci pokynu podle předchozích odrážek a zamítnutou cenu
nebereme v úvahu a to přesto, že figuruje v elektronickém systému.
Po realizaci obchodu s protistranou nebo na burze zadáváme obchod do IT
systému. Po realizaci obchodu prostřednictvím investiční společnosti,
zadáváme obchod do IT systému po obdržení konfirmace o transakci.
Místa výkonu pokynu:
• regulované trhy,
• mnohostranný obchodný systém,
• jiní účastníci trhu.

Čas provedení pokynu klienta

Obchodník zavedlo postupy a opatření, které zabezpečují bezodkladné,
spravedlivé a pohotové provádění pokynů klienta ve vztahu k pokynům
ostatních klientů nebo k našim obchodním zájmům. Tyto postupy a opatření
umožňují, aby se jinak srovnatelné pokyny klienta provedli podle času jejich
přijetí a zajišťují splnění těchto podmínek:
• pokyny provedené na účet klientů se přesně bezodkladně
zaznamenají a alokují,
• srovnatelné pokyny klienta se provádějí postupně a bezodkladně
s výjimkou případů, kdy to povaha pokynu nebo aktuální podmínky na
trhu neumožňují nebo pokud to není v zájmu klienta,
• neprofesionálního klienta budeme informovat o všech závažných
překážkách týkajících se řádného provádění pokynů, o nichž máme
povědomí.
Zároveň sledujeme vypořádání provedeného pokynu nebo zabezpečujeme
toto vyrovnání a také zabezpečujeme, aby všechny finanční nástroje nebo
peněžní prostředky klienta, které byly přijaty při vyrovnání tohoto
provedeného pokynu jsou bezodkladně a správně převedeny na účet
příslušného klienta.
Informace o neprovedených pokynech klienta nezneužíváme. Přijali jsme
příslušné opatření k zabránění zneužití těchto informací ze strany
zaměstnanců.

Umístění a spojování pokynů

Pokyny klienta spojujeme s pokyny jiného klienta pouze v případě, že není
pravděpodobné, že spojení pokynů a obchodů bude nevýhodné pro
některého z klientů, jejichž pokyny mají být spojeny. Každého klienta, jehož
pokyn má být spojen, Obchodník informuje o tom, že účinek spojení ve
vztahu ke konkrétnímu pokynu může být v jeho neprospěch. Zavazujeme
se, že účinně dodržujeme opatření alokace pokynů, které zajišťují
spravedlivou alokaci spojených pokynů a obchodů za dostatečně přesných
podmínek, zejména jako jsou objem a cena, které určují alokaci a podmínky
zacházení s částečně provedenými pokyny.

Vyhodnocování a aktualizace

Obchodník pravidelně sleduje a ověřuje účinnost přijaté Strategie a
následnou kvalitu provedení pokynů. Strategii aktualizujeme nejméně
jednou ročně a v případě podstatných změn, které mají vliv na naši
schopnost získávat nejlepší možný výsledek pro klienty při provádění
pokynů. Zároveň nejméně jednou ročně vyhodnocujeme účinnost Strategie
a to, zda místa výkonu umožňují získat nejlepší možný výsledek pro klienta
a zda je třeba provést změny našich opatření pro provádění pokynů.
Všechny podstatné změny našich opatření na provedení pokynů a Strategii
provádění pokynů klientům včas oznamujeme.

Seznam míst výkonu pokynu
Finanční nástroj

Obchodní místa

Akcie

Quintet Private Bank (Europe) S.A.
OTC

Dluhopisy

Quintet Private Bank (Europe) S.A.
W. Conseil (Luxembourg) S.à. r.l.
Pardus Fixed Income Bond Company Plc
Altair Renewable Energy Ltd
OTC

Podílové listy

Quintet Private Bank (Europe) S.A.
W. Conseil (Luxembourg) S.à. r.l.
Pardus Fixed Income Bond Company Plc
Altair Renewable Energy Ltd
Správcovské společnosti nebo zahraniční subjekty
kolektivního investování
OTC

