Publicação da Identidade das Cinco Principais Plataformas de execução a quem a
Bankinter Gestão de Ativos transmite as suas ordens no âmbito da Prestação do
Serviço de Gestão de Carteiras a clientes Profissionais*
Categoria de Instrumento

Ações e Certificados de depósito – Variação das cotações, bandas de liquidez 5 e 6

Indicar se < 1 ordem executada em média por
dia útil do ano anterior

<1

Cinco principais plataformas de execução em
termos de volume de negociação(por ordem
decrescente)

Proporção do
volume negociado
expressa em
percentagem total
nessa categoria

Bankinter S.A. , Sucursal em Portugal
529900H11LEVBMTAMY36

100%

Proporção das
ordens executadas
em percentagem do
total nessa
categoria
100%

Percentagem Percentagem
Percentagem de
de ordens
de ordens
ordens dirigidas
passivas
agressivas
0%

0%

100%

Categoria de Instrumento

Ações e Certificados de depósito – Variação das cotações, bandas de liquidez 3 e 4

Indicar se < 1 ordem executada em média por
dia útil do ano anterior

<1

Cinco principais plataformas de execução em
termos de volume de negociação(por ordem
decrescente)

Proporção do
volume negociado
expressa em
percentagem total
nessa categoria

Bankinter S.A. , Sucursal em Portugal
529900H11LEVBMTAMY36
Categoria de Instrumento
Indicar se < 1 ordem executada em média por
dia útil do ano anterior
Cinco principais plataformas de execução em
termos de volume de negociação(por ordem
decrescente)

100%

Proporção das
ordens executadas
em percentagem do
total nessa
categoria
100%

Percentagem Percentagem
Percentagem de
de ordens
de ordens
ordens dirigidas
passivas
agressivas
0%

0%

100%

Ações e Certificados de depósito – Variação das cotações, bandas de liquidez 1 e 2
<1
Proporção do
volume negociado
expressa em
percentagem total
nessa categoria

Bankinter S.A. , Sucursal em Portugal
529900H11LEVBMTAMY36

100%

Proporção das
ordens executadas Percentagem Percentagem
Percentagem de
em percentagem do
de ordens
de ordens
ordens dirigidas
total nessa
passivas
agressivas
categoria
100%

0%

0%

100%

Categoria de Instrumento

Produtos de Indices Cotados (ETP) [fundos de índices cotados (ETF), notas de índices
cotados (ETN) e mercadorias de índices cotados (ETC)]

Indicar se < 1 ordem executada em média por
dia útil do ano anterior

<1

Cinco principais plataformas de execução em
termos de volume de negociação(por ordem
decrescente)

Proporção do
volume negociado
expressa em
percentagem total
nessa categoria

Bankinter S.A. , Sucursal em Portugal
529900H11LEVBMTAMY36

Categoria de Instrumento

100%

100%

Percentagem Percentagem
Percentagem de
de ordens
de ordens
ordens dirigidas
passivas
agressivas
0%

0%

100%

Instrumentos de dívida - Obrigações

Indicar se < 1 ordem executada em média por
dia útil do ano anterior

<1

Cinco principais plataformas de execução em
termos de volume de negociação(por ordem
decrescente)

Proporção do
volume negociado
expressa em
percentagem total
nessa categoria

Bankinter S.A. , Sucursal em Portugal
529900H11LEVBMTAMY36

Proporção das
ordens executadas
em percentagem do
total nessa
categoria

100%

Proporção das
ordens executadas
em percentagem do
total nessa
categoria
100%

Percentagem Percentagem
Percentagem de
de ordens
de ordens
ordens dirigidas
passivas
agressivas
0%

0%

100%

Bankinter Gestão de Ativos, S.A.: Praça Marquês de Pombal, n.º 13, 1.º Piso, 1250-162 Lisboa - NIPC 502 393 610 - C.R.C. Lisboa - Capital: 1.745.800 euros
Tlf. +351 211 144 281 / Fax: +351 211 144 024 / bkgestaoativos.portugal@bankinter.com

*A Bankinter Gestão de Ativos, S.A. pretende com esta publicação dar cumprimento ao dever previsto no artigo 27.º, n.º 10,
primeiro parágrafo, alínea b) da Diretiva 2014/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014
complementado pelo Regulamento Delegado (EU) 2017/576 da Comissão de 8 de junho de 2016 e informar a identidade das
plataformas às quais transmite as suas decisões de investimento no âmbito da prestação do serviço de Gestão de Carteiras a
clientes profissionais.
A Bankinter Gestão de Ativos S.A não presta o serviço de Gestão de Carteiras a clientes não profissionais.
Uma vez que todas as decisões de investimento no âmbito da Gestão de Carteiras, no ano de 2019, foram transmitidas ao
Bankinter S.A., Sucursal em Portugal, conforme indicação dos clientes, é por referência a esse intermediário na execução que
esta informação é prestada.

Notas:
Ordens passivas: uma ordem inscrita na carteira de ordens que forneceu liquidez
Ordens Agressivas: uma ordem inscrita na carteira de ordens que absorveu liquidez
Ordens dirigidas: uma ordem cuja plataforma de execução foi especificada pelos clientes antes da execução da ordem.
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