Обобщена информация относно извършената оценка на качеството на
изпълнение, постигнато на местата за изпълнение, на които Евро-финанс
АД е изпълнявало клиентски нареждания за дългови инструменти
Евро-финанс АД се стреми да установява отношения с утвърдени финансови
институции, които имат добра репутация на пазара и доказано висок
професионален опит, в съответствие с всички действащи законови и
регулаторни изисквания, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания
за сделки с финансови инструменти и вътрешнофирмените правила и
политики.
Евро-финанс АД извършва подбор на брокери и контрагенти изцяло в
съответствие с вътрешнофирмената Политика по изпълнение на клиентски
нареждания при сделки с финансови инструменти, която на свой ред гарантира,
че съответният брокер или контрагент може да отговори на следните критерии
и да осигури следните услуги:
1. Способността на съответния брокер/контрагент да изпълнява поръчките по
най-добрия възможен начин, като се вземат предвид следните критерии:
→ цена и кумулативни разходи за изпълнението на нареждането на
клиента;
→ достъп и предоставяне на ликвидност;
→ бързина и надеждност на изпълнението на нарежданията;
→ надеждност на сетълмента;
2. Комплексни брокерски услуги с постоянно качество.
3. Финансова надеждност
Предвид факта, че по-голямата част от търговията с дългови ценни книжа се
осъществява на т.нар. извънборсов пазар (ОТС), от съществено значение за
най-доброто изпълнение на клиентските нареждания за този клас финансови
инструменти е наличието на широка мрежа от първокласни контрагенти. Еврофинанс АД има установени отношения за търговия с облигации с редица
водещи световни финансови и кредитни институции, базирани в най-развитите
световни финансови центрове – Ню Йорк, Лондон, Франкфурт, Париж и др.,
сред които се нареждат Citigroup, ING, Societe Generale, UniCredit и др.
Евро-финанс АД използва професионалния Bloomberg терминал, което
позволява изпълнението на клиентски нареждания за търговия с дългови ценни
книжа при оптимално добри условия.
През разглеждания период (2018г.) е осъществяван непрекъснат контрол на
брокерите и контрагентите на Евро-финанс АД, като не са регистрирани
съществени проблеми. Не е отчетена необходимост от промяна в подбора на
контрагентите.
При изготвянето на анализа за качеството на изпълнение, към момента на
публикуване на данните, е използвана единствено налична собствена
информация, като не са използвани данни от външни източници.

