
    Ei-ammattimaiset asiakkaat - käytetyimmät välittäjät 

Panki  n nimi   POP Pankki Hannulan Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Honkajoen Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Isojoen Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Jämijärven Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi  POP Pankki Kannonkoski 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Kauhavan Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Keuruun Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 



Panki  n nimi   POP Pankki Konneveden Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Kosken Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Kurikan Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi    POP Pankki Kyrön Seudun Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Kyrönmaan Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Kyyjärven Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 



Panki  n nimi   POP Pankki Lammin Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Lanneveden Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Lappajärven Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Lapuan Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Lavian Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi   POP Pankki Liedon Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Panki  n nimi  POP Pankki Nival   an Järvikylän Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji   Oman pääoman ehtoiset  i     nstrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus,  j  os edelli  svuonna keskimääri    n < 1 

 kauppa pankkipäi  vää kohden KYLLÄ 

Viis  i kaupankäynti  volyymilla mitattuna   Osuus kaupankäyntivolyymista   Osuus toteutunei  sta toimeksiannoista  ilmaistuna  Passiivisten  Agressiivisten  Kohdennettujen  
tärkei  ntä toteuttamispaikkaa    ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen   prosenttiosuutena kyseisen  laji  n toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  toimeksiantojen  
(al  enevassa järjestyksessä) laj  in kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

    Nordnet Bank AB Suomen sivulii  ke 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 
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Pankin nimi POP Pankki Piikkiön Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji Oman pääoman ehtoiset instrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 
kauppa pankkipäivää kohden KYLLÄ 

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna Osuus kaupankäyntivolyymista Osuus toteutuneista toimeksiannoista ilmaistuna 
tärkeintä toteuttamispaikkaa ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen 
(alenevassa järjestyksessä) lajin kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä 

Passiivisten Agressiivisten Kohdennettujen 
toimeksiantojen toimeksiantojen toimeksiantojen 
prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Pankin nimi POP Pankki Reisjärven Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji Oman pääoman ehtoiset instrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 
kauppa pankkipäivää kohden KYLLÄ 

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna Osuus kaupankäyntivolyymista Osuus toteutuneista toimeksiannoista ilmaistuna 
tärkeintä toteuttamispaikkaa ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen 
(alenevassa järjestyksessä) lajin kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä 

Passiivisten Agressiivisten Kohdennettujen 
toimeksiantojen toimeksiantojen toimeksiantojen 
prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Pankin nimi POP Pankki Sievin Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji Oman pääoman ehtoiset instrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 
kauppa pankkipäivää kohden KYLLÄ 

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna Osuus kaupankäyntivolyymista Osuus toteutuneista toimeksiannoista ilmaistuna Passiivisten Agressiivisten Kohdennettujen 
tärkeintä toteuttamispaikkaa ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen toimeksiantojen toimeksiantojen toimeksiantojen 
(alenevassa järjestyksessä) lajin kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Pankin nimi POP Pankki Siilinjärven Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji Oman pääoman ehtoiset instrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 
kauppa pankkipäivää kohden KYLLÄ 

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna Osuus kaupankäyntivolyymista Osuus toteutuneista toimeksiannoista ilmaistuna Passiivisten Agressiivisten Kohdennettujen 
tärkeintä toteuttamispaikkaa ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen toimeksiantojen toimeksiantojen toimeksiantojen 
(alenevassa järjestyksessä) lajin kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Pankin nimi POP Pankki Suupohjan Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji Oman pääoman ehtoiset instrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 
kauppa pankkipäivää kohden EI 

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna Osuus kaupankäyntivolyymista Osuus toteutuneista toimeksiannoista ilmaistuna Passiivisten Agressiivisten Kohdennettujen 
tärkeintä toteuttamispaikkaa ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen toimeksiantojen toimeksiantojen toimeksiantojen 
(alenevassa järjestyksessä) lajin kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Pankin nimi POP Pankki Tiistenjoen Osuuspankki 

Rahoitusvälinelaji Oman pääoman ehtoiset instrumentit – osakkeet ja talletustodistukset 
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 
kauppa pankkipäivää kohden KYLLÄ 

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna Osuus kaupankäyntivolyymista Osuus toteutuneista toimeksiannoista ilmaistuna Passiivisten Agressiivisten Kohdennettujen 
tärkeintä toteuttamispaikkaa ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen toimeksiantojen toimeksiantojen toimeksiantojen 
(alenevassa järjestyksessä) lajin kokonaisvolyymista kokonaislukumäärästä prosenttiosuus prosenttiosuus prosenttiosuus 

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 
(549300JSC82O1L4XV837) 100 % 100 % N/A N/A 0 % 

Ks. myös Nordnet RTS 28 Article 3.3 Conclusions. Saatavissa: https://www.nordnet.fi/download/18.75d5a01b17818ce21756be11/1622633605134/Summary of order execution quality ENG.pdf 

https://www.nordnet.fi/download/18.75d5a01b17818ce21756be11/1622633605134/Summary

