Informatia despre executarea a ordinelor privind instrumentele financiare aplicate în
Bancă
Scopul
Politica de executare a ordinelor privind instrumentele financiare este elaborată întru
executarea prevederilor art. 51 al Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital şi are ca
scop întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a executa ordinele în condiţiile cele mai
favorabile clienţilor, avându-se în vedere preţul, costurile, perioada şi condiţiile executării,
dimensiunea, natura şi alte considerente relevante privind ordinul clientului.
Măsurile întreprinse de Bancă pentru asigurarea executării ordinelor în condiţiile cele mai
favorabile
Pentru asigurarea celor mai bune rezultate pentru ordinele clienţilor, Banca conform
principiilor de executare ia în considerare următoarele criterii:
1. Caracteristicile clientului inclusiv clasificarea clientului în categoriile client obişnuit sau
client profesionist;
2. Caracteristicile ordinului clientului;
3. Caracteristicile instrumentelor financiare care fac obiectul ordinului respectiv; 4.
Caracteristicile locurilor de tranzacţionare spre care poate fi direcţionat ordinul respectiv.
Atunci când Banca execută un ordin în numele unui client obişnuit, cel mai bun rezultat se
stabileşte în funcţie de preţul total, care reprezintă preţul instrumentului financiar şi costurile
asociate executării, care includ, la rândul lor, toate cheltuielile suportate de client şi care sunt
direct legate de executarea ordinului, inclusiv taxele locului de tranzacţionare, comisioanele de
compensare şi decontare şi alte cheltuieli achitate terţilor implicaţi în executarea ordinului.
Importanţa relativă a factorilor menţionaţi pentru alegerea modalităţii de executare a
ordinului în sensul prezentei politici este următoarea (în ordinea descrescătoare a importanţei):
1. preţul şi costurile;
2. perioada şi condiţiile executării, precum şi existenţa contra-părţii;
3. alte considerente relevante.
Pentru clienţii profesionişti cel mai bun rezultat posibil este determinat în funcţie de preţul
total, dar totodată în cazul în care reieşind dintr-un anumit ordin, Banca are motive să creadă sau
clientul declară, că din cauza naturii ordinului sau a factorilor aferenţi clientului, alţi factori, cum
ar fi probabilitatea şi viteza de executare şi de decontare, au o mai mare semnificaţie, Banca ia în
considerare aceşti factori în executarea ordinului.
Informaţii privind instrumentele financiare tranzacţionate
Banca prestează servicii de vânzare-cumpărare a instrumentelor financiare, care sunt
înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ţinut de către C.N.P.F., circulaţia cărora nu
este limitată şi care nu sunt grevate cu careva obligaţiuni la momentul efectuării tranzacţiei.

Avertismentul despre instrucţiuni specifice
În executarea ordinelor clienţilor Banca acceptă eventualele instrucţiuni specifice ale acestora
sub condiţia că acestea să fie conforme cu legislaţia în vigoare.
Clientul este avertizat că orice instrucţiuni specifice din partea lui pot împiedica Banca să
respecte măsurile stabilite pentru ordinele clienţilor în ceea ce priveşte elementele care fac
obiectul instrucţiunilor respective.

