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Det är viktigt för CMC Markets UK Plc (nedan "vi", "oss" eller "vår") att du behandlas rättvist och vi agerar i ditt
bästa intresse när vi utför dina Order. I det här dokumentet har vi sammanfattat den process genom vilken vår
Plattform utför dina Order i enlighet med våra regulatoriska åtaganden genom att företa tillräckliga åtgärder för
att uppnå bästa möjliga resultat för dig. När du gör affärer via vår Plattform samtycker du till att dina Order utförs
på det sätt som beskrivs nedan, utanför handelsplats.
De ord och uttryck som börjar med versal i detta dokument har den betydelse som anges i Bilaga 3 till våra Affärsvillkor.
1.

Viktiga punkter

I detta avsnitt identifieras de viktigaste punkterna i denna policy för orderutförande.
1.1

Vi är uteslutande den enda exekveringsaktören för dina Order. Detta innebär att dina Order utförs via en bilateral
transaktion med oss som motpart genom vår Plattform, och inte genom en transaktion på någon börs,
multilateralt handelssystem eller annan extern handelsplats.

1.2

Vår Plattform är helt automatiserad för prissättning och orderutförande. Genom att placera en Order ger du vår
Plattform en instruktion att utföra en Order på ditt Konto baserat på de Priser som genererats av vår Plattform.
Vänligen ta del av våra Affärsvillkor och vår Webbplats for mer detaljerad information avseende hur Order
placeras samt exekveras, samt vidare information om våra Priser.

1.3

Våra Priser genereras elektroniskt av vår Plattform och dessa Priser kan skilja sig från Priser som genererats
av andra Handelsplatser, exekveringsaktörer eller leverantörer. Priser för en Produkt kan komma att variera
beroende om dessa relaterar till CFD-Affär Med Säkerhetskrav eller Countdown.

1.4

Kontakta vår kundservice för att placera eller stänga en CFD-Affär Med Säkerhetskrav på Manuell Produkt.

1.5

I enlighet med punkt 3.3.5 i Affärsvillkoren, där du har utsett en introducerande mäklare, diskretionär
portföljförvaltare eller liknande person som Befullmäktigad Person att agera för din räkning och denna person
också agerar för andra CMC Markets-klienters räkning, den Befullmäktigade Personen kan komma att placera
en enskild, sammanlagd order avseende CFD-Affärer Med Säkerhetskrav för flera klienter avseende en Produkt
och sedan allokerar en del av den ordern till dig för att representera din Order, kommer Plattformen ha utfört din
Order. Vi kan inte hållas ansvariga för sammanläggning samt allokering av dessa order och denna
sammanläggning och allokering kan fungera till din nackdel.

1.6

Till följd av snabba prisrörelser kan Priset till vilket vår Plattform exekverar en Order på en CFD-Affär Med
Säkerhetskrav utförs vara mindre eller mer förmånligt för dig än det Pris som visas på vår Plattform när du
placerade Ordern.

1.7

Vi publicerar senaste data avseende exekveringskvalitet på vår Webbplats.

Avsnitt A i detta dokument gäller för alla kunder.
Avsnitt B i detta dokument gäller enbart för Professionella Kunder och Jämbördiga Motparter.
AVSNITT A – GÄLLER ALLA KUNDTYPER
2.

Hur vår Plattform hanterar olika typer av Order för CFD-Affärer Med Säkerhetskrav.

2.1

Denna punkt 2 redogör för olika typer av Order avseende CFD-Affär Med Säkerhetskrav, såsom standard och
alternativ trigger av Orderexekvering. Det kan uppstå situationer där vi avvisar en Marknadsorder som ett
resultat av sättet du handlar på, exempelvis på grund av den hastighet och volym med vilken du handlar, eller
om vi vid en priskontroll upptäcker ett felaktigt pris. För att undvika tvivel gäller detta oavsett om du handlar
direkt via Plattformen eller via ett API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) och det kan vara mer troligt när
du handlar via ett API.

2.2

Marknadsorder

Vår Plattform kommer att utföra en Marknadsorder för att sälja till första tillgängliga
Försäljningspris och en Marknadsorder för att köpa till första tillgängliga Köppris och
kommer att göra detta så snart som möjligt efter det att Ordern accepteras förutsatt att
Marknadsorder genomförs under ordinarie handelstider samt att Plattformen är tillgänglig
vid tidpunkten för genomförande av Markandsordern. Det Försäljnings- eller Köppris
återspeglar alltid Marknadsorderns storlek samt det korresponderande Priset på
Pristrappan i samband med exekveringen. Vår Plattform kommer automatiskt avbryta (och
inte utföra) en Marknadsorder om det första tillgängliga Försäljnings- eller Köppris är
utanför en eventuell preferens avseende din Order som du har aktiverat på ditt Konto.

2.3

Limit Order

En Limit Order att köpa till ett Riktpris kommer att utföras vid Riktpriset eller lägre, när
Köppriset är motsvarande eller lägre än Riktpriset.
En Limit Order att sälja till ett Riktpris kommer att utföras vid Riktpriset eller högre, när
Försäljningspriset är motsvarande eller högre än Riktpriset.
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2.4

Take Profit Order

En Take Profit Order att köpa till ett Riktpris kommer att utföras till Riktpriset eller lägre,
när Köppriset är motsvarande eller lägre än Riktpriset.
En Take Profit Order att sälja till ett Riktpris kommer att utföras till Riktpriset eller högre,
när Försäljningspriset är motsvarande eller högre än Riktpriset.

2.5

Roll-over

En Automatisk Roll-over på en sälj-CFD-Affär Med Säkerhetskrav avseende en Termin
kommer automatiskt att utföras av vår Plattform genom en Marknadsorder att köpa den
mängd Andelar för CFD-Affären Med Säkerhetskrav till Nivå 1-Köppris (oavsett storleken
på Ordern). Denna Order kommer att utföras (om möjligt) efter det Sista Datum för Rollover men på eller före Förfallodatumet. Vår Plattform kommer sedan omgående att
genomföra en Marknadsorder att sälja samma mängd Andelar Terminer baserat på
samma underliggande tillgång(ar), men med nästa tillgängliga Förfallodatum, till Nivå 1Genomsnittspriset.
En Automatisk Roll-over på en köp- CFD-Affär Med Säkerhetskrav kommer att exekveras
på samma basis med undantag för att vår Plattform automatiskt exekverar en
Marknadsorder att sälja den mängd Andelar för CFD-Affären Med Säkerhetskrav till Nivå
1-Försäljningspris och den korresponderande Marknadsorder kommer att köpa samma
mängd Andelar Terminer till Nivå 1-Genomsnittspriset.
En Manuell Roll-over på en sälj-CFD-Affär Med Säkerhetskrav avseende en Termin
kommer på dina instruktioner att utföras av vår Plattform som genomför en Marknadsorder
att köpa den mängd Andelar för CFD-Affären Med Säkerhetskrav till Nivå 1-Köppris
(oavsett storleken på Ordern) så snart som möjligt efter den Manuella Roll-over är
godkänd av vår Plattform (förutsatt att det är före det Sista Datumet för Roll-Over). Vår
Plattform kommer sedan omgående att genomföra en Marknadsorder att sälja samma
mängd Andelar Terminer baserat på samma underliggande tillgång, men med nästa
tillgängliga Förfallodatum, till Nivå 1-Genomsnittspriset.
En Manuell Roll-over på en köp- CFD-Affär Med Säkerhetskrav avseende en Termin
kommer att exekveras på samma basis, med undantag för som genomför en
Marknadsorder att köpa den mängd Andelar för CFD-Affären Med Säkerhetskrav till Nivå
1-Försäljningsprispris (oavsett storleken på Ordern), så snart som möjligt efter den
Manuella Roll-over är godkänd av vår Plattform (förutsatt att det är före det Sista Datumet
för Roll-Over). Vår Plattform kommer sedan omgående att genomföra en Marknadsorder
att köpa samma mängd Andelar Terminer baserat på samma underliggande tillgång(ar),
men med nästa tillgängliga Förfallodatum, till Nivå 1-Genomsnittspriset.
Avvaktande Order på en Termin med vilken en CFD-Affär Med Säkerhetskrav likvideras
som en del av en Roll-over kommer automatiskt avbrytas av vår Plattform och en
motsvarande Avvaktande Order med ett motsvarande Riktpris kommer automatiskt att
placeras av vår Plattform på en Termin (baserad på samma underliggande tillgång(ar),
men med nästa tillgängliga Förfallodatum) med vilken en ny CFD-Affär Med
Säkerhetskrav ingås som en del av Roll-Over.
En Roll-over på en CFD-Affär Med Säkerhetskrav avseende en Termin kommer inte
exekveras om en Termin baseras på samma underliggande tillgång, men med ett senare
Förfallodatum, inte är tillgänglig vid den tidpunkt en Roll-over annars skulle ha genomförts.
Under sådana omständigheter, kommer CFD-Affären Med Säkerhetskrav att likvideras på
Förfallodatumet och avräknas på Kontantavräkningsdatumet med Avvaktande Order
kommer av vår Plattform på Kontantavräkningsdatumet.

2.6

Stop Entry Order

Standard utlösande faktorer
Om du inte väljer något annat kommer:


en Stop Entry Order att köpa till ett Riktpris att utföras när Köppriset för Nivå 1Priset är motsvarande eller högre än Riktpriset och kommer att genomföras vid
det första tillgängliga Köppris på Pristrappan som motsvarar storleken på din
Order vid den tidpunkt då vår Plattform utför Ordern; och



en Stop Entry Order att sälja till ett Riktpris att utföras när Försäljningspriset för
Nivå 1-Priset är motsvarande eller lägre än Riktpriset och kommer att
genomföras vid det första tillgängliga Försäljningspris på Pristrappan som
motsvarar storleken på din Order vid den tidpunkt då vår Plattform utför Ordern.

En Stop Entry Order är inte garanterad i händelse av gapping.
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Alternativa utlösande faktorer
Alternativt kan du välja att använda Nivå 1-Genomsnittspriset som utlösande faktor för din
Stop Entry Order. I dessa fall kommer samma process som ovan för standard utlösande
faktor att tillämpas med undantag för att Nivå 1-priset ersätts med Nivå 1Genomsnittspriset.
Alternativt kan du välja att använda Nivå 1-Priset som utlösande faktor för din Stop Entry
Order. I dessa fall kommer samma process som ovan för standard utlösande faktor att
tillämpas med undantag för att Stop Entry Order för att köpa ersätts med Nivå 1Försäljningspris samt att Stop Entry Order Order för att sälja ersätts med Nivå 1-Köppris.
Oavsett om du använder en standard utlösande faktor eller en av de alternativa utlösande
faktorerna kommer:

2.7

Stop Loss Order



vår Plattform automatiskt avbryta (och inte utföra) en Stop Entry Order om det
första tillgängliga Försäljnings- eller Köppris är utanför eventuella preferenser
avseende dina Order som du har aktiverat på ditt Konto; och



det Pris till vilket Ordern kommer att genomföras kunna vara mindre förmånligt
för dig än Riktpriset.

Standard utlösande faktorer
Om du inte väljer något annat kommer:


en Stop Loss Order att köpa till ett Riktpris att utföras när Köppriset för Nivå 1Priset är motsvarande eller högre än Riktpriset och kommer att genomföras till
det första tillgängliga Köppris på priset på Pristrappan som motsvarar storleken
på din Order vid den tidpunkt då vår Plattform utför Stop Loss Ordern; och



en Stop Loss Order att sälja till ett Riktpris att utföras när Försäljningspriset för
Nivå 1-Priset är motsvarande eller lägre än Riktpriset och kommer att
genomföras till det första tillgängliga Försäljningspriset på Pristrappan som
motsvarar storleken på din Order vid den tidpunkt då vår Plattform utför Stop
Loss Ordern.

En Stop Loss Order är inte garanterad i händelse av gapping.
Alternativa utlösande faktorer
Alternativt kan du välja att använda Nivå 1-Genomsnittspriset som utlösande faktor för din
Stop Loss Order. I sådant fall kommer samma process som ovan för standard utlösande
faktor att tillämpas med undantag för Nivå 1-pris ersätts med Nivå 1- Genomsnittspriset.
Alternativt kan du välja att använda Nivå 1-Priset som utlösande faktor för din Stop Loss
Order. I sådant fall kommer samma process som ovan att tillämpas för standard utlösande
faktor med undantag för Stop Loss Entry Order för att köpa ersätts med Nivå 1Försäljningspris samt att Stop Loss Entry Order för att sälja ersätts med Nivå 1-Köppris.
Oavsett om du använder en standard utlösande faktor eller en av de alternativa utlösande
faktorerna kommer det Pris till vilket Ordern kommer att genomföras kunna vara mindre
förmånligt för dig än Riktpriset.
2.8

Glidande Stop
Loss Order

Standard utlösande faktorer
Om du inte väljer något annat kommer:


en Glidande Stop Loss Order att köpa till ett Riktpris kommer att utföras när
Köppriset för Nivå 1-Priset är motsvarande eller högre än Riktpriset och kommer
att genomföras vid det första tillgängliga Köppriset på Pristrappan som motsvarar
storleken på din Order vid den tidpunkt då vår Plattform utför Glidande Stop Loss
Ordern; och



en Glidande Stop Loss Order att sälja till ett Riktpris kommer att utföras när
Försäljningspriset för Nivå 1-Priset är motsvarande eller lägre än Riktpriset och
kommer att genomföras vid det första tillgängliga Försäljningspriset på
Pristrappan som motsvarar storleken på din Order vid den tidpunkt då vår
Plattform utför Glidande Stop Loss Ordern.

En Glidande Stop Loss Order är inte garanterad i händelse av gapping.
Alternativa utlösande faktorer
Alternativt kan du välja att använda Nivå 1-Genomsnittspriset som utlösande faktor för din
Glidande Stop Loss Order. I sådant fall kommer samma process som ovan för standard
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utlösande faktor att tillämpas med undantag för att Nivå 1-Priset ersätts med Nivå 1Genomsnittspriset.
Alternativt kan du välja att använda Nivå 1-Priset som utlösande faktor för din Glidande
Stop Loss Order. I sådant fall kommer samma process som ovan för standard utlösande
faktor att tillämpas med undantag för att Glidande Stopp Loss Ordern för att köpa ersätts
med Nivå 1- Försäljningspriset samt att Glidande Stopp Loss Order för att sälja ersätts
med Nivå 1- Köppriset.
Oavsett om du använder en standard utlösande faktor eller en av de alternativa utlösande
faktorerna kommer:

2.9

Garanterad Stop
Loss Order eller
GSLO



priserna till vilken Ordern kommer att genomföras kunna vara mindre förmånliga
för dig än Riktpriset.



Riktpriset för en Glidande Stop Loss Order justeras av vår Plattform i riktningen
för din CFD-Affär Med Säkerhetskrav och beräknas från det mest förmånliga Pris
för denna CFD-Affär Med Säkerhetskrav sedan den Ordern senast ändrades
plus/minus (som tillämpligt) Stop Avstånd, som fastställts av dig.

En Garanterad Stop Loss Order att köpa till ett Riktpris kommer att utföras när Köppriset
för Nivå 1-Priset på Pristrappan (oavsett storleken på din Order) är lika med eller högre
än Riktpriset och kommer bli utförd till Riktpriset.
En Garanterad Stop Loss Order att sälja till ett Riktpris kommer att utföras när
Försäljningspriset för Nivå 1-priset på Pristrappan (oavsett storleken på din Order) är lika
med eller lägre än Riktpriset och kommer bli utförd till Riktpriset.
Oavsett:


Den Garanterade Stop Loss Ordern kommer alltid att utföras till Riktpriset; och



Riktpriset för en Garanterad Stop Loss Order måste möta GSLO
Minimumavstånd vid tidpunkten för när en Garanterad Stop Loss Order placeras
(inkluderat genom modifiering av en annan typ av Avvaktande Order), om det
inte är en Avvaktande Order på en Termin och CFD-Affären Med Säkerhetskrav
håller på att placeras automatiskt av vår Plattform som en del av en Roll-over (i
sådant fall ska avsnitt 2.4 i denna Policy för Orderutförande tillämpas).

2.10

Vår Plattform kan komma att aggregera respektive Stop Loss Order, Glidande Stop Loss Order eller Stop
Entry Order i syfte att antigen köpa eller sälja samma Produkt som aktiverats av samma Pris och vilken var
förväntad av vår Plattform vid denna tidpunkt. Dessa Order kommer att utföras på första tillgängliga Köppris
eller Försäljningspris (om tillämpligt) som framgår av Prisdjupet och motsvarar storleken på de aggregerade
Ordern.

3.

Bästa orderutförande.

3.1

I syfte att uppnå bästa orderutförande vidtar alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för dig
genom att hänsyn till olika faktorer såsom typ av finansiella instrument som order avser samt andra faktorer.

3.2

Vi kommer att ta hänsyn till följande faktorer när Order utförs, listade i prioritetsordning från högsta till lägsta:

4.

3.2.1

pris;

3.2.2

andra kostnader i samband med Order såsom valutaväxlingskostnader;

3.2.3

snabbhet;

3.2.4

sannolikheten för att Order leder till exekvering och avräkning;

3.2.5

orderns storlek.

Priser som genereras av vår Plattform.

I detta avsnitt får du information om Priser samt exekveringen av dina Order.
4.1

För bästa möjliga utkomst i samband med Orderutförande kommer en sammanvägd bedömning av alla
omständigheter att göras (såsom pris för din Order samt kostnader som utgår för utförandet).

4.2

Priserna på Produkter genereras elektroniskt av vår Plattform. Dessa Priser kommer att ta hänsyn till
marknadsdata från olika källor för att vi ska kunna avgöra huruvida priserna är korrekta och ifall vi levererar
enligt vårt åtagande om bästa orderutförande. Priser kommer därför inte matcha priserna som du ser på andra
håll (inklusive priser som visas på Handelsplatser eller av andra leverantörer.) Priser inkluderar vår rimliga
margin.

4.3

Fluktuationer på marknaden samt tekniska omständigheter, i tillägg till Omständigheter Utanför vår Kontroll, kan
medföra att Priser som du ser när du placerar en Order och/eller erhåller via vår kundservice kommer kanske
inte att vara identiska med det Pris till vilket CFD-Affären Med Säkerhetskrav genomförs som används för att
avgöra huruvida du har förlorat på en Countdown. Om ändringarna uppstår på gällande Pris från den tidpunkt
4
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då en Order läggs av dig, till den tid Ordern tas emot av oss eller utförs eller avräknas av vår Plattform, utförs
Ordern vanligtvis till, eller med hänvisning till, det Pris som gäller när Ordern utförs eller avräknas av vår
Plattform. Detta kan antingen vara till din fördel eller nackdel.
4.4

Det kommer att uppstå tillfällen då omständigheterna kan förhindra vår Plattform från att generera Priser eller
påverka de Priser som genereras. Vänligen se särskilt punkterna 4.2.1 (“Tillgång till vår Plattform”) och 8.2
(“Omständigheter utanför vår kontroll”) samt avsnitt 11 (“Företagshändelse, Justeringshändelse och Insolvens”)
i Bilaga 1 i våra Affärsvillkor för mer information.

4.5

Vänligen se sektionen för prissättning på vår Webbplats för ytterligare information om Prissättning.

5.

Växelkurser som genereras av vår Plattform.

I detta avsnitt får du information om Växelkurser.
5.1

När du ingår CFD-Affärer Med Säkerhetskrav eller placerar Order för CFD-Affärer Med Säkerhetskrav hos oss,
kommer alla beräkningar göras i den valuta i vilken den relevanta Produkten är noterad, Produktvalutan, innan
den konverteras till din Kontovaluta enligt Växelkursen och tillämpas på ditt konto.

5.2

Precis som med Priser, genereras växelkursen för ett visst valutapar elektroniskt av vår Plattform och kan därför
komma att inte matcha med kurser som du ser på andra håll (inklusive officiella valutaomräkningskurser och
valutaparen på vår plattform).

5.3

I förekommande fall kommer vi att förse dig med CMC-växelkursen som används för att omvandla belopp i en
Produktvaluta till din Kontovaluta.

6.

Storlek, snabbhet och sannolikhet för utförande.

I detta avsnitt får du information om med vilken hastighet vår Plattform utför Order för CFD-Affärer Med Säkerhetskrav och
Countdowns, sannolikheten för utförande samt storlek på Order för CFD-Affärer Med Säkerhetskrav.
6.1

Vår Plattform utför Order per automatik (Manuella Order, Order på Manuella Produkter undantagna) och förlitar
sig inte på manuellt ingripande eller hantering. Order på Manuella Produkter samt Manuella Order exekveras
av vår kundservice.

6.2

Vår Plattform kommer förutom vid ett begränsat antal undantag, att utföra Order så snart som praktiskt möjligt
efter mottagandet. Vår Plattform kommer endast utföra Order under Handelstiderna.

6.3

Vår Plattform kommer att acceptera eller avvisa Order eller modifieringen av Avvaktande Order i enlighet med
deras respektive Attribut och våra Affärsvillkor, samt om några limiter har överträtts och/eller du har haft eller
skulle få ett otillräckligt Omvärderat Kontobelopp för att täcka din Säkerhetsmarginal (om tillämpligt), där ditt
Omvärderade Kontobelopp understiger tillämplig Likvidationsnivå eller om du har otillräckliga Kontanta Medel
för att betala Courtage eller andra premier (om tillämpligt).

6.4

Om vår Plattform har accepterat en Order, kan det dock fortfarande finnas omständigheter som förhindrar eller
på annat sätt påverkar genomförandet av en Order, till exempel, om genomförandet innebär att några tillämpliga
limiter överträds, när marknadsrestriktioner förekommer, om du har haft eller skulle få ett otillräckligt Omvärderat
Kontobelopp för att täcka din Säkerhetsmarginal (om tillämpligt), din Insats (om tillämpligt) eller om ditt
Omvärderade Kontobelopp understiger tillämplig Likvidationsnivå eller på grund av andra omständigheter i
enlighet med punkterna 4.2.1 (“Tillgång till vår Plattform”), 8.2 (“Omständigheter Utanför Vår Kontroll”), punkt
12 i Bilaga 1 (“Företagshändelse, Justeringshändelse och Insolvens”), punkt 8 till Bilaga 2 och/eller punkt 7 i
Bilaga 3 (”Prissättningsfel”) (som tillämpligt) till våra CFD Affärsvillkor.

6.5

Vår Plattform tar automatiskt hänsyn till storleken på din Order för CFD-Affärer Med Säkerhetskrav vid
tidpunkten för utförandet.

6.6

Vår kundservice, och därmed inte Plattform, exekverar Order på Manuella Produkter.

7.

Faktorer som inte beaktas när Order utförs.

I detta avsnitt får du information om faktorer som inte beaktas när vår Plattform utför Order.
7.1

Förutom när det gäller det som beskrivs i avsnitt 2 ovan för Order för CFD-Affärer Med Säkerhetskrav, skiljer
vår Plattform och/eller kundservice inte mellan olika typer av Order.

7.2

Samtliga Order utförs uteslutande genom vår Plattform. Vi kommer inte att samarbeta eller använda oss av
andra exekveringsaktörer när vi utför dina Order. Därav innehåller denna Policy för Orderutförande inte en lista
över andra exekveringsaktörer.

8.

Hur dina CFD-Affärer Med Säkerhetskrav likvideras utan instruktioner från dig.

8.1

Det finns vissa tillfällen där hela eller delar av dina CFD-Affärer Med Säkerhetskrav Med Säkerhetskrav kommer
att likvideras utan instruktioner från dig. Dessa inkluderar tillfällen då Kontolikvidation inträffar eller om du
underlåtit att reducera en Position så att den hamnat under den relevanta limiten inom den relevanta
tidsbegränsning vi angivit eller vi utövar våra rättigheter att likvidera dina CFD-Affärer Med Säkerhetskrav. Se
våra Affärsvillkor för mer information.

8.2

Såvida inte likviderad i förtid av dig eller oss kommer alla CFD-Affärer Med Säkerhetskrav automatiskt likvideras
och avräknas av vår Plattform på datumet för Terminens förfall (och alla Avvaktande Order kommer att avbrytas
utifrån samma princip).
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8.3

Vid de tillfällen, då hela eller delar av dina CDF-Affärer Med Säkerhetskrav och/eller Positioner ska likvideras
utan instruktioner från dig alternativt att Kontolikvidation genomförs i enlighet med inställningar som du har
angett på ditt Konto kommer förskrivna processer att fullgöras. Vidare information gällande dessa processer
kan finnas på vår Plattform.

8.4

Vi förbehåller oss rätten att lägga samman CFD-Affärer i samma Produkt som likvideras ungefär samtidigt och
utföra de relevanta Marknadsorder genom att likvidera dessa CFD-Affärer Med Säkerhetskrav vid det
motsvarande priset på Pristrappan för en Order med samma storlek som den sammanlagda Affären.

9.

Särskilda anvisningar.

9.1

Eftersom det inte finns någon extern marknad för våra CFD-Affärer Med Säkerhetskrav och/eller Countdowns
kan dina Order endast utföras via vår Plattform och/eller kundservice. Eventuella instruktioner om utförande av
en Order på en annan utförandeplats kommer inte att godkännas.

9.2

Om du tillhandahåller oss anvisningar avseende utförandet av din Order kan efterlevandet av dessa
instruktioner medföra att vi inte har möjlighet att utföra de punkter som anges i denna Policy för Orderutförande
och därmed inte lyckas få det bästa möjliga resultatet för utförande av din Order. I sådant fall kommer dina
anvisningar att anses vara de bästa för orderutförandet.

10.

Kontroll och översyn.

10.1

Vi kommer regelbundet att kontrollera och se över våra policys, rutiner och därtill hörande tillvägagångssätt och
om så nödvändigt göra ändringar för att säkerställa att vi iakttar våra skyldigheter enligt lag.

10.2

vi publicerar senaste data avseende exekveringskvalitet på vår Webbplats.

10.3

Vi kommer att meddela dig skriftligen om några väsentliga ändringar av detta dokument görs.
AVSNITT B – GÄLLER ENDAST PROFESSIONELLA KUNDER OCH JÄMBÖRDIGA MOTPARTER

1.

Inledande bestämmelser.

1.1

Om du har tecknat en tilläggstjänst ska du kontakta vår kundservice för att öppna eller stänga en CFD-Affär
med Säkerhetskrav på en Manuell Produkt. Vår Kundservice kommer att förse dig med Pris och andra villkor
för stängning och öppning av CFD-Affär med Säkerhetskrav som du antingen kan neka eller acceptera.

1.2

Avräkningspriset för Countdowns är referenspriset som används för att avgöra ifall det en viss händelse för en
Countdown har inträffat. Countdowns exekveras i enlighet med punkt 3 i avsnitt B nedan.

2.

Hur Plattformen hanterar Order på Countdowns.

2.1

För undvikande av oklarheter, notera att punkt 2 I Avsnitt i denna Policy för Orderutförande inte är tillämplig på
Countdowns.

2.2

Om du vinner eller förlorar på en Countdown bestäms av huruvida din förutsägelse är korrekt, om
Avräkningspriset är över eller under Countdownöppningspriset vid tidpunkten för förfall.
Countdownöppningspriset vid tidpunkten för förfall och Avräkningspriset avgör inte din vinst och din
potentiella förlust för en Countdown är begränsad till din Insats. Vidare information om hur vi beräknar vinst på
Countdown framgår av vår Plattform.

2.3

Plattformen kommer visa Countdownöppningspriser tillgängliga för varje Produkt och Countdownöppningspriset du valt vid öppnandet av en särskild Countdown.

2.4

Avräkningspriset är det referenspris som används för att avgöra huruvida den särskilda händelse som är
tillämplig för relevant Countdown har inträffat. Det kommer att beskrivas eller visas på vår Plattform. Alla
Countdowns kommer att avräknas mot Avräkningspriset för den relevanta Produkt tillämplig vid förfallet av
relevant Countdown.

2.5

Alla Countdowns öppnar på samma Produkt, vid samma tillfälle, sammanläggs på ett Konto och är föremål för
netting i syfte att räkna ut storleken på din Position i relevant Produkt.

2.6

Order som används för att handla Countdowns i samma produkt kommer, om och när utförd, öppna en ny
Countdown även om det redan finns en öppen Countdown i samma Produkt i motsatt riktning.

3.

Avräkningspriser på vår Plattform.

3.1

Fluktuationer på marknaden samt tekniska omständigheter kan medföra att Priser som du ser när du placerar
en Order och/eller erhåller via vår kundservice kommer kanske inte att vara identiska med det Pris till vilket
CFD-Affären Med Säkerhetskrav genomförs och/eller Avräkningspriset som används för att avgöra huruvida du
har förlorat på en Countdown. Punkterna 4.2 och 4.3, Avsnitt A ovan tillämpas båda på Avräkningspriser.

4.

Växelkurser som genereras av vår Plattform.

4.1

Countdowns kommer att denomineras i Kontovalutan.
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5.

Storlek, snabbhet och sannolikhet för utförande.

5.1

Manuella Order exekveras av vår kundservice. Vår Kundservice kan efter eget omdöme avstå ifrån vissa limiter
på dina Manuella Order.

5.2

Punkterna 6.3 och 6.4, Avsnitt A kommer att tillämpas i de fall du inte har otillräcklig Omvärderat Kontobelopp
för att finansiera din Insats (om tillämpligt) eller andra fall som kan uppstå i enlighet med punkt 7, Bilaga 2B
(“Prissättningsfel”) i våra Affärsvillkor.

6.

Hur dina CFD-Affärer med Säkerhetskrav likvideras utan instruktioner från dig.

6.1

I de fall vi har avtalat om en tilläggstjänst kan du komma att lyda under särskild Kontolikvidation procedur.

7.

Hur dina Countdowns likvideras.

7.1

Såvida annat inte överenskommits på förhand kommer alla Countdowns att likvideras automatisk av vår
Plattform i samband med att Countdown förfaller. I speciella tillfällen kan de stängas manuellt.

7.2

Countdowns kommer inte likvideras under Kontolikvidation.
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