
 

 

 
 

Raport privind identitatea primelor cinci locuri de executare  
si calitatea executiei in anul 2022 

 
 

Acest raport este redactat conform Directivei 2014/65/UE, Regulamentul 
Delegat (UE) 2017/565 de completare a Directivei 2014/65/UE si Regulamentul 
Delegat (UE) 2017/576, prezentand cele mai importante cinci locuri de executare din 
punct de vedere al volumului de tranzactionare si al ordinelor executate pentru fiecare 
clasa de instrumente financiare.  
  
 
Clasa instrumentului Titluri de capital – Actiuni si certificate de depozit 
Notificarea daca in anul 
precedent s-a realizat in 
medie <1 tranzactie per zi 
lucratoare  

NU 

Cele mai importante cinci 
locuri de executare din 
punctul de vedere al 
volumelor de tranzactionare  

Proportia volumului 
tranzactionat 
exprimata ca 
procent din totalul 
inregistrat pentru 
aceasta clasa 

Proportia ordinelor 
tranzactionate 
exprimata ca 
procent din totalul 
inregistrat pentru 
aceasta clasa 

Procentul de 
ordine pasive  

Procentul de 
ordine 
agresive 

Procentul 
de ordine 
directionate 

XBSE 87.33% 82.78% 78.99%* 21.01%* N/A 

XCAN 12.67% 17.22% 78.99%* 21.01%* N/A 
*valorile pentru ordinele agresive, pasive sunt calculate global pe ambele piete  
 

 
Clasa instrumentului Instrumente financiare structurate 
Notificarea daca in anul 
precedent s-a realizat in 
medie <1 tranzactie per zi 
lucratoare  

DA  

Cele mai importante cinci 
locuri de executare din 
punctul de vedere al 
volumelor de tranzactionare  

Proportia volumului 
tranzactionat 
exprimata ca 
procent din totalul 
inregistrat pentru 
aceasta clasa 

Proportia ordinelor 
tranzactionate 
exprimata ca 
procent din totalul 
inregistrat pentru 
aceasta clasa 

Procentul de 
ordine pasive  

Procentul de 
ordine 
agresive 

Procentul de 
ordine 
directionate 

XBSE 100% 100% N/A N/A N/A 
 

Locurile de tranzactionare sunt precizate in Documentul de prezentare, publicat 

pe site-ul societatii. In cursul anului 2022 nu au existat modificari in lista locurilor de 

tranzactionare indicate in politica de executare a ordinelor a Muntenia Global Invest. 

In anul 2022 pentru a obtine cele mai bune executii ale ordinelor clientilor 

Muntenia Global Invest a avut in vedere o serie de  factori ca: pretul, costurile, viteza, 

probabilitatea de executare si de decontare a ordinelor, natura si marimea ordinului si 



 

 

orice alte consideratii relevante (cum ar fi impactul pe piata si costul tranzactiilor). In 

cazul in care a existat o instructiune specifica furnizata de client Muntenia Global 

Invest a executat ordinul respectand aceasta instructiune. In anul 2022 toate ordinele 

executate au avut instructiuni specifice din partea clientilor.  

In cazul tranzactiilor intermediate de Muntenia Global Invest la Bursa de Valori 

Bucuresti, societatea are incheiate acorduri standard cu aceasta pentru preluarea, 

transmiterea si executia ordinelor clientilor, fara a avea prevazute clauze speciale care 

sa ofere societatii reduceri, rabaturi sau beneficii nemonetare.  

In cursul anului 2022 Muntenia Global Invest nu a identificat eventuale conflicte 

de interese in legatura cu locul de tranzactionare si nu exista legaturi stranse din 

perspectiva reglementarilor legale cu acestea.  

Muntenia Global Invest nu a utilizat datele unui furnizor de sisteme centralizate 

de raportare instituit in temeiul  art.65 Directivei 2014/65/UE. 

Muntenia Global Invest poate utiliza datele sau instrumentele referitoare la 

calitatea executarii numai in scopul imbunatatirii acesteia. 


