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KOOSTESELVITYS VUODELTA 2017
Rahoitusvälinelaji: Pörssilistatut rahastot
Miten suuri merkitys annettu toteutuksen laatua arvioitaessa hinnalle,
kustannuksille, nopeudelle, toteutuksen todennäköisyydelle tai mahdollisille
muille toteuttamiseen liittyville tekijöille, mukaan lukien laadulliset tekijät

Rahoitusvälineen hinnan ja toimeksiannon toteuttamisen
kustannuksen merkitys on 70%, toimeksiannon toteuttamisen
nopeuden merkitys on 10% ja toimeksiannon toteuttamisen
todennäköisyyden merkitys on 20%
Kuvaus mahdollisista läheisistä sidoksista, eturistiriidoista ja
Evervestillä ei ole läheisiä sidoksia käytettyihin toteuttajiin
yhteisomistuksista mihin tahansa toimeksiantojen toteuttamisessa käytettyyn nähden. Evervestillä on eturistiriitojen ehkäisemistä ja
toteuttamispaikkaan nähden
hallintaa koskevat toimintaperiaatteet, joita noudatetaan
myös suhteessa käytettyihin toteuttajiin.
Evervest ei ole tehnyt minkään toteuttamispaikan kanssa
Kuvaus minkä tahansa toteuttamispaikan kanssa tehdyistä
erityisjärjestelyjä, jotka koskevat suoritettuja tai saatuja
erityisjärjestelyistä, jotka koskevat suoritettuja tai saatuja maksuja sekä
maksuja tai saatuja hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia
saatuja hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja
etuja.
Selvitys tekijöistä, jotka johtivat sijoituspalveluyrityksen
Evervest ei ole muuttanut toimeksiantojen
toteuttamisperiaatteisiin kirjatun toteuttamispaikkojen luettelon
toteuttamisperiaatteisiin kirjattua toteuttamispaikkojen
muuttamiseen, jos tällainen muutos on tapahtunut
luetteloa kuluneen vuoden aikana.
Selvitys siitä, miten toimeksiantojen toteuttaminen vaihtelee asiakkaiden
Toimeksiantojen toteuttaminen ei vaihtele asiakkaiden
luokittelun mukaan, jos sijoituspalveluyritys käsittelee asiakkaiden luokkia eri luokittelun mukaan, vaan Evervest soveltaa kaikkien
tavoin ja jos sillä on mahdollisesti vaikutusta toimeksiantojen toteuttamista
asiakkaidensa osalta samoja toimeksiantojen
koskeviin järjestelyihin
toteuttamisperiaatteet-dokumentissa kuvattuja menettelyitä.
Selvitys siitä, onko muita perusteita pidetty välittömiä hinta- ja
kustannustekijöitä merkittävämpinä yksityisasiakkaiden toimeksiantoja
toteutettaessa ja missä määrin tällaiset muut perusteet ovat olleet ratkaisevan
tärkeitä asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi
kokonaissuoritusta tarkasteltaessa
Selvitys siitä, miten sijoituspalveluyritys on käyttänyt toteutuksen laatuun
liittyviä tietoja tai välineitä, mukaan lukien mahdolliset delegoidun asetuksen
(EU) 2017 / 575 mukaisesti julkistetut tiedot (ml. toteutuspaikkojen julkaisemat
tiedot, RTS 27)

Evervestillä ei ole muita perusteita, joita olisi pidetty
välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä merkittävämpinä
yksityisasiakkaiden toimeksiantoja toteuttaessa.

Selvitys siitä, miten sijoituspalveluyritys on käyttänyt konsolidoitujen
kauppatietojen tarjoajan direktiivin 2014/65/EU 65 artiklan mukaisesti
tuottamia tietoja

Evervest ei käytä konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien
tuottamia tietoja.

Evervest on seurannut lähettämiensä toimeksiantojen
toteutusta ja varmistanut, että toimeksiannot on toteutettu
annettujen ohjeiden ja
Evervestin toimeksiantojen
toteuttamisperiaatteiden mukaisesti (mm. ilman aiheetonta
viivettä). Seuranta on toteutettu tarkkailemalla kauppojen
toteutumiseen kuluvaa aikaa ja kaupoissa käytettyä
keskihintaa. Epäselvissä tapauksissa on otettu yhteyttä
välittäjään.

