
  

ATASKAITA APIE NEPROFESIONALIŲJŲ IR PROFESIONALIŲJŲ KLIENTŲ PAVEDIMŲ VYKDYMO 

VIETAS IR PAVEDIMŲ VYKDYMO KOKYBĘ 

 

Ataskaitinis laikotarpis – 2017 m. 

Šiame dokumente pateikiame informaciją apie Banko dažniausiai pasirinktas Klientų pavedimų vykdymo vietas.  

Pavedimų vykdymo vietos yra suskirstytos pagal finansinės priemonės klasę:  

• nuosavybės vertybiniai popieriai – akcijos,  
• skolos vertybiniai popieriai – obligacijos, 
• biržoje prekiaujami fondai – ETF, 
• valiutų išvestinės finansinės priemonės. 

Pagrindinės pavedimų vykdymo vietas vertinome pagal prekybos apimtį ir įvykdytų sandorių skaičių. 

Ataskaitos pabaigoje pateikiame pavedimų vykdymo kokybės vertinimą (pagal Reglamentą 2017/576/ES). 

 

Finansinių priemonių 
klasė 

Akcijos 

Pranešimas, jei praėjusiais 
metais per darbo dieną 
būdavo įvykdomas 
vidutiniškai < 1 sandoris 

 
Taip 

Penkios pagrindinės, pagal 
prekybos apimtį, pavedimų 
vykdymo vietos (mažėjančia 
tvarka) 

Prekybos 
apimtis, 

išreikšta kaip 
bendros tos 

klasės 
prekybos 
apimties 

procentas 

Įvykdytų 
pavedimų 
skaičius, 

išreikštas kaip 
bendro tos 

klasės 
pavedimų 
skaičiaus 
procentas 

Pasyvių 
sandorių 
procentas 

Agresyvių 
sandorių 
procentas 

Nurodomųjų 
sandorių 
procentas 

AB „Luminor“ bankas 
(213800ZY8OD37RGI4E67) 60 % 64 % N/A N/A N/A 

NASDAQ VILNIUS, XLIT 16 % 86 % N/A N/A N/A 
      
      
      
 

Finansinių priemonių klasė Obligacijos 

Pranešimas, jei praėjusiais 
metais per darbo dieną 
būdavo įvykdomas 
vidutiniškai < 1 sandoris 

 
Taip 

Penkios pagrindinės, pagal 
prekybos apimtį, pavedimų 
vykdymo vietos (mažėjančia 
tvarka) 

Prekybos 
apimtis, 

išreikšta kaip 
bendros tos 

klasės 
prekybos 
apimties 

procentas 

Įvykdytų 
pavedimų 
skaičius, 

išreikštas kaip 
bendro tos 

klasės 
pavedimų 
skaičiaus 
procentas 

Pasyvių 
sandorių 
procentas 

Agresyvių 
sandorių 
procentas 

Nurodomųjų 
sandorių 
procentas 

TOP 5 pavedimų vykdymo vietos 
Pagal direktyvą 2014/65/ES 

 



AB „Citadele“ bankas 
(213800YB53A7DY5ONR39) 91 % 92 % N/A N/A N/A 

      
      
      
      
 

Finansinių priemonių 
klasė 

Biržoje prekiaujami fondai (ETF) 

Pranešimas, jei praėjusiais 
metais per darbo dieną 
būdavo įvykdomas 
vidutiniškai < 1 sandoris 

 
Taip 

Penkios pagrindinės, pagal 
prekybos apimtį, pavedimų 
vykdymo vietos (mažėjančia 
tvarka) 

Prekybos 
apimtis, 

išreikšta kaip 
bendros tos 

klasės 
prekybos 
apimties 

procentas 

Įvykdytų 
pavedimų 
skaičius, 

išreikštas kaip 
bendro tos 

klasės 
pavedimų 
skaičiaus 
procentas 

Pasyvių 
sandorių 
procentas 

Agresyvių 
sandorių 
procentas 

Nurodomųjų 
sandorių 
procentas 

AB „Luminor“ bankas 
(213800ZY8OD37RGI4E67) 96 % 60 % N/A N/A N/A 

      
      
      
      
 

Finansinių priemonių klasė Valiutų išvestinės finansinės priemonės 

Pranešimas, jei praėjusiais 
metais per darbo dieną 
būdavo įvykdomas 
vidutiniškai < 1 sandoris 

 
Taip 

Penkios pagrindinės, pagal 
prekybos apimtį, pavedimų 
vykdymo vietos (mažėjančia 
tvarka) 

Prekybos 
apimtis, 

išreikšta kaip 
bendros tos 

klasės 
prekybos 
apimties 

procentas 

Įvykdytų 
pavedimų 
skaičius, 

išreikštas kaip 
bendro tos 

klasės 
pavedimų 
skaičiaus 
procentas 

Pasyvių 
sandorių 
procentas 

Agresyvių 
sandorių 
procentas 

Nurodomųjų 
sandorių 
procentas 

AB „Citadele“ bankas 
(213800YB53A7DY5ONR39) 100 % 100 % N/A N/A N/A 

      
      
      
      
  



 

PAVEDIMŲ VYKDYMO KOKYBĖS VERTINIMAS 

 

Pavedimų vykdymo kokybės vertinimas apima visas finansinių priemonių klases. 

Pavedimų vykdymo kriterijai 

Neprofesionaliems ir profesionaliems klientams siekiant geriausio rezultato pirmiausia atsižvelgiama į bendrą 
atsiskaitymo sumą.  Žemiau pateikiame pagal reikšmingumą išdėstytus kriterijus, kuriais bankas vadovaujasi 
vykdydamas klientų pavedimus: 

• finansinės priemonės kaina; 
• pavedimo įvykdymo išlaidos; 
• pavedimo įvykdymo greitis; 
• pavedimo įvykdymo ir atsiskaitymo tikimybė; 
• pavedimo dydis ir turinys; 
• kitas svarbios pavedimo vykdymo aplinkybės. 

Pažymime, 2017 m. banko pavedimų vykdymas atitinka Pavedimų politikoje nurodytus kriterijus. 

 

Prekybos vietos 

Neprofesionaliųjų ir profesionaliųjų klientų pavedimus vykdome tose pačiose pavedimų vykdymo vietose. 

Bankas neturi interesų konflikto ir jo nesieja specialūs susitarimai, dėl gautinų ar mokėtinų lėšų, nuolaidų ar kitų 
skatinimų su pavedimų vykdymo vietomis. 

 

 

 

 


