JAARLIJKS EVALUATIERAPPORT BEST EXECUTION 2021 (RTS 28)
Overeenkomstig MiFID II regelgeving dient Quaestor Vermogensbeheer op jaarlijkse basis volgende
informatie op haar website te publiceren:
(i)
de vijf belangrijkste plaatsen van de voor cliënten uitgevoerde orders per categorie van
financieel instrument; en
(ii)
een kwalitatieve beoordeling van de orderuitvoering.
Quaestor Vermogensbeheer wenst haar cliënten maximaal te beschermen en kwalificeert ze daarom
steeds als niet-professioneel. Daarnaast heeft Quaestor Vermogensbeheer geen orders uitgevoerd
met betrekking tot effectenfinancieringstransacties in 2021. Bijgevolg betreft het huidige rapport
uitsluitend orders voor niet-professionele cliënten.
Verdere informatie rond de orderuitvoering kan teruggevonden worden in het Orderuitvoeringsbeleid.
Wij verwijzen hiervoor naar de rubriek ‘Juridische Informatie’ op de website.
1. Belangrijkste vijf plaatsen van orderuitvoering
Instrumentcategorie

Eigenvermogens instrumenten - Aandelen

Is er tijdens het voorgaande
jaar gemiddeld < 1 transactie
per werkdag uitgevoerd?

Ja

Belangrijkste vijf plaatsen van
uitvoering gerangschikt in
termen van handelsvolumes
(dalende volgorde)

Aandeel van het
verhandelde volume
als percentage van
het totaal in de
betrokken categorie

Aandeel van de
uitgevoerde orders als
percentage van het
totaal in de betrokken
categorie

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gestuurde
orders

100%

100%

N.v.t.

N.v.t.

0%

Aandeel van het
verhandelde volume
als percentage van
het totaal in de
betrokken categorie

Aandeel van de
uitgevoerde orders als
percentage van het
totaal in de betrokken
categorie

Percentage
passieve
orders

Percentage
agressieve
orders

Percentage
gestuurde
orders

100%

100%

N.v.t.

N.v.t.

0%

ABN AMRO Bank N.V., LEI
BFXS5XCH7N0Y05NIXW11
Instrumentcategorie

Schuldinstrumenten - Obligaties

Is er tijdens het voorgaande
jaar gemiddeld < 1 transactie
per werkdag uitgevoerd?

Ja

Belangrijkste vijf plaatsen van
uitvoering gerangschikt in
termen van handelsvolumes
(dalende volgorde)
ABN AMRO Bank N.V., LEI
BFXS5XCH7N0Y05NIXW11

2. Kwalitatieve analyse m.b.t. de kwaliteit van orderuitvoering
a) toelichting van het relatieve belang dat de onderneming heeft gehecht aan de
uitvoeringsfactoren prijs, kosten, snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering, dan wel aan
enigerlei andere overweging, met inbegrip van kwalitatieve factoren, die bij de beoordeling
van de kwaliteit van de uitvoering in aanmerking is genomen;
De verschillende relevante uitvoeringsfactoren worden steeds in rekening genomen, waarbij
voorrang wordt verleend aan de factor van de totale kostprijs voor de cliënt.

b) beschrijving van eventuele nauwe banden, belangenconflicten en mede-eigendommen welke
betrekking hebben op plaatsen van uitvoering die voor de uitvoering van orders werden
gebruikt;
Quaestor Vermogensbeheer en de aan haar verbonden vennootschappen hebben geen enkel
rechtstreeks of onrechtstreeks belang met de plaats van orderuitvoering.
c) beschrijving van eventuele met plaatsen van uitvoering getroffen specifieke regelingen
betreffende gedane of ontvangen betalingen, kortingen, rabatten of ontvangen nietgeldelijke tegemoetkomingen;
Quaestor Vermogensbeheer en de aan haar verbonden vennootschappen ontvangen geen
enkele vergoeding of korting van de orderuitvoerder onder welke vorm dan ook.
d) toelichting van de factoren die hebben geleid tot een wijziging in de lijst van plaatsen van
uitvoering die in het uitvoeringsbeleid van de onderneming zijn vermeld, indien er zich een
dergelijke wijziging heeft voorgedaan;
Dergelijke wijziging heeft zich niet voorgedaan gedurende de rapportageperiode.
e) toelichting van de wijze waarop de orderuitvoering verschilt naargelang van de categorieindeling van cliënten wanneer de onderneming categorieën van cliënten verschillend
behandelt en wanneer dit de orderuitvoeringsregelingen kan beïnvloeden;
Alle cliënten worden als niet-professioneel gekwalificeerd en bijgevolg hanteert Quaestor
Vermogensbeheer geen onderscheid in behandeling per type cliënt.
f)

toelichting of bij de uitvoering van orders van niet-professionele cliënten aan andere criteria
voorrang is gegeven boven de onmiddellijke prijs en kosten, en van de wijze waarop deze
andere criteria tot het behalen van het best mogelijke resultaat voor de cliënt in termen van
de totale vergoeding hebben bijgedragen;
Er werd gedurende de rapportageperiode uitsluitend voorrang gegeven aan het criterium van
de totale prijs van orderuitvoering, welke zowel de prijs vertegenwoordigt van het financiële
instrument waarop het order betrekking heeft, als de aan de uitvoering van het order
verbonden kosten.

g) toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming gebruik heeft gemaakt van
gegevens of instrumenten in verband met de kwaliteit van de uitvoering, met inbegrip van
gegevens die op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/575 openbaar zijn gemaakt;
Waar relevant maakt Quaestor Vermogensbeheer gebruik van marktdata, welke in hoofdzaak
worden opgevraagd via Bloomberg.
h) in voorkomend geval, een toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming van
output van een op grond van Richtlijn 2014/65/EU ingestelde verstrekker van een
consolidated tape (consolidated tape provider) heeft gebruik gemaakt.
Quaestor Vermogensbeheer maakte gedurende de rapporteringsperiode geen gebruik van
een consolidated tape provider.

