
VUOSITTAINEN YHTEENVETO ARISTOI CAPITAL MANAGEMENT OY:N VUONNA 2021 KÄYTTÄMISTÄ 

TOTEUTUSPAIKOISTA JA TOTEUTUKSEN LAADUSTA 

Aristoi Capital Management Oy välittää toimeksiannot sijoituspalvelun tarjoajille toteutettaviksi eikä 

itse toteuta toimeksiantoja. 

EI-AMMATTIMAISET ASIAKKAAT 

Rahoitusvälinelaji Osakkeet 

Ilmoitus, jos 
edellisvuonna 
keskimäärin < 1 
kauppa / 
pankkipäivä 

Kyllä 

Viisi 
kaupankäyntivolyym
illa mitattuna 
tärkeintä 
totetuspaikkaa 
(alenevassa 
järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymis
ta  

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista  

Passiivisten 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Aggressiivisten 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Kohdennettujen 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

Toteuttamispaikan 
nimi ja tunniste: 
Nordnet Bank AB, 
Suomen sivuliike  

56% 74% 100% 0% 0% 

Toteuttamispaikan 
nimi ja tuninste: 
Nordea Bank Abp 

43% 26% 100% 0% 0% 

Aristoi Capital Management Oy:n kaikki asiakkaat vuonna 2021 on luokiteltu ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi 

KOOSTESELVITYS VUODELTA 2021 

Rahoitusvälinelaji: Osakkeet 

Miten suuri merkitys on annettu toteutuksen laatua arvioitaessa 
hinnalle, kustannuksille, nopeudelle, toteutuksen 
todennäköisyydelle tai mahdollisille muille toteuttamiseen 
liittyville tekijöille, mukaan lukien laadulliset tekijät 

Ei ammattimaisten asiakkaiden osalta Aristoi Capital 
Management Oy pitää tärkeimpänä huomioon otettavana 
tekijänä kokonaissuoritusta. Kokonaissuoritus muodostuu 
rahoitusvälineen hinnasta ja toimeksiannon toteuttamiseen 
liittyvistä kustannuksista. 

Kuvaus mahdollisista läheisistä sidoksista, eturistiriidoista ja 
yhteisomistuksista mihin tahansa toimeksiantojen 
toteuttamisessa käytettyyn toteuttamispaikkaan nähden 

Aristoi Capital Management Oy:llä ei ole läheisiä sidoksia 
käytettyihin toteuttajiin nähden. Yhtiöllä on eturistiriitojen 
ehkäisemistä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet, joita 
noudatetaan myös suhteessa käytettyihin toteuttajiin. 

Kuvaus minkä tahansa toteuttamispaikan kanssa tehdyistä 
erityisjärjestelyistä, jotka koskevat suoritettuja tai saatuja 
maksuja sekä saatuja hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja 

Aristoi Capital Management Oy ei ole tehnyt toteuttamispaikan 
kanssa erityisjärjestelyitä, jotka koskevat suoritettuja tai saatuja 
maksuja tai saatuja hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja. 

Selvitys tekijöistä, jotka johtivat sijoituspalveluyrityksen 
toteuttamisperiaatteisiin kirjatun toteuttamispaikkojen luettelon 
muuttamiseen, jos tällainen muutos on tapahtunut 

Muutosta ei ole tapahtunut. 

Selvitys siitä, miten toimeksiantojen toteuttaminen vaihtelee 
asiakkaiden luokittelun mukaan, jos sijoituspalveluyritys 
käsittelee asiakkaiden luokkia eri tavoin ja jos sillä on 
mahdollisesti vaikutusta toimeksiantojen toteuttamista koskeviin 
järjestelyihin 

Toimeksiantojen toteuttaminen ei vaihtele asiakkaiden 
luokittelun mukaan, vaan Aristoi Capital Management Oy 
soveltaa kaikkien asiakkaidensa osalta samoja toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteita. 

Selvitys siitä, onko muita perusteita pidetty välittömiä hinta- ja 
kustannustekijöitä merkittävämpinä yksityisasiakkaiden 
toimeksiantoja toteuttaessa ja missä määrin tällaiset muut 
perusteet ovat olleet ratkaisevan tärkeitä asiakkaan kannalta 
parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi 
kokonaissuoritusta tarkasteltaessa 

Aristoi Capital Management Oy:llä ei ole muita perusteita, joita 
olisi pidetty välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä 
merkittävämpinä ei-ammattimaisten asiakkaiden toimeksiantoja 
toteuttaessa. 

Selvitys siitä, miten sijoituspalveluyritys on käyttänyt toteutuksen 
laatuun liittyviä tietoja tai välineitä, mukaan lukien mahdolliset 
delegoidun asetuksen (EU)2017/575 mukaiset julkistetut tiedot  

Aristoi Capital Management Oy on seurannut lähettämiensä 
toimeksiantojen toteutusta ja varmistanut, että toimeksiannot on 
toteutettu annettujen ohjeiden ja Aristoin toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteiden mukaisesti (mm. ilman aiheeton 
viivettä). Seuranta on toteutettu tarkkailemalla kauppojen 
toteutumiseen kuuluvaa aikaa sekä kaupoissa toteutunutta 
keskihintaa 



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

Aristoi Capital Management Oy ei käytä konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajien tuottamia tietoja 

 


