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Raport cu privire la identitatea primelor cinci locuri
de executare si calitatea executiei in anul 2021
Prezentul raport s-a intocmit in conformitate cu cerintele Directivei 2014/65/UE,
Regulamentului Delegat (UE) 2017/576 si Regulamentului Delegat (UE) 2017/565 de completare
a Directivei 2014/65/UE si are ca scop prezentarea celor mai importante cinci locuri de executare
din punct de vedere al volumului tranzactionat si al ordinelor executate pentru client pentru
fiecare clasa de instrumente financiare.
a) Informatii privind clientii de retail
Clasa instrumentului
Notificare daca in anul
precedent s-a realizat in
medie <1 tranzactie per zi
lucratoare
Cele mai importante cinci
locuri de executare din
punctul de vedere al
volumelor de tranzactionare
(ordine descrescatoare)

Titluri de capital – Actiuni&Certificate de depozit

Proportia volumului
tranzactionat
exprimata ca procent
din totalul inregistrat
pentru aceasta clasa

Proportia ordinelor
executate exprimata ca
procent din totalul
inregistrat pentru
aceasta clasa

Procentul
de ordine
pasive

Procentul
de ordine
agresive

Procentul
de ordine
directionate

XBSE
XCAN

94,60%
5,40%

91,18%
79,95%

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

NU

b) Informatii privind clientii profesionali
Clasa instrumentului
Notificare daca in anul
precedent s-a realizat in
medie <1 tranzactie per zi
lucratoare
Cele mai importante cinci
locuri de executare din
punctul de vedere al
volumelor de tranzactionare
(ordine descrescatoare)

Titluri de capital – Actiuni&Certificate de depozit

Proportia volumului
tranzactionat
exprimata ca procent
din totalul inregistrat
pentru aceasta clasa

Proportia ordinelor
executate exprimata ca
procent din totalul
inregistrat pentru
aceasta clasa

Procentul
de ordine
pasive

Procentul
de ordine
agresive

Procentul
de ordine
directionate

XBSE
XCAN

100%
-

100%
-

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

DA

c) Operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT)
Clasa instrumentului

Titluri de capital – Actiuni&Certificate de depozit

Notificare daca in anul precedent s-a
realizat in medie < 1 tranzactie per zi DA
lucratoare
Cele mai importante 5 locuri de executare din Proportia volumului de Proportia ordinelor executate exprimata
punct de vedere al volumului (ordine ordine executate exprimata ca procent din totalul inregistrat pentru
descrescatoare)
ca procent din totalul aceasta clasa
inregistrat pentru aceasta
clasa

XBSE
XCAN

100%

100%
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In ceea ce priveste calitatea executarii ordinelor, SSIF.Voltinvest.SA a acordat o
importanta deosebita pretului, costurilor, rapiditatii si probabilitatii de executare a ordinelor, asa
cum este stipulat si in “Procedura interna privind politica de executare a ordinelor”.
Mentionam ca ordinele sunt introduse de client atat prin intermediul platformei Arena XT, dar
pot fi transmise prin alte modalitati convenite cu acestia, respectiv: preluare fizica, transmitere
prin e-mail, whatsApp, fax, etc.
Pe parcursul anului 2021, nu au fost identificate eventuale conflicte de interese in legatura
cu unul dintre locurile de executie utilizate, si nu exista legaturi stranse in ceea ce priveste locurile
de executare utilizate.
In cazul tranzactiilor intermediate de SSIF.Voltinvest.SA in exercitiul 2021, societatea are
incheiate acorduri standard cu Bursa de Valori Bucuresti.SA, ce nu prevad clauze speciale prin
care sa se ofere reduceri, rabaturi sau beneficii nemonetare.
Pe parcursul anului 2021 nu au existat factori sau decizii care sa duca la modificarea listei
locurilor de executare utilizate de SSIF.Voltinvest.SA .
SSIF.Voltinvest.SA nu a tratat categoriile de clienti in mod diferit. In situatia in care un
client are cerinte specifice in legatura cu un ordin, aceasta va fi executat in conformitate cu
cerintele respective, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor legale in vigoare si sa
exceada posibilitatilor firmei. SSIF.Voltinvest.SA acorda o importanta deosebita criterilor de pret
si costurilor de tranzactionare atunci cand executa ordinele clientilor, neabatandu-se insa de la
respectarea Procedurilor interne incidente si a reglementarilor institutiilor pietei de capital.
SSIF.Voltinvest.SA poate utiliza datele sau instrumentele referitoare la calitatea executarii,
inclusiv orice date publicate in temeiul Regulamentului delegat (UE) 575/2017 numai in scopul
imbunatatirii calitatii executiei ordinelor primite de la clientii sai.
SSIF.Voltinvest.SA nu a utilizat datele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare
instituit in temeiul art.65 din Directiva UE/65/2014.

