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EAB Varainhoito Oy:n viisi eniten käyttämää välittäjää rahoitusvälinekohtaisesti vuodelta 2021 
 
 

Yksityisasiakkaita koskevat tiedot 
Osakkeet ja Merkintäoikeudet 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden: Ei 
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä 
välittäjää (alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 
lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena 
kyseisen lajin 
toimeksiantojen 
kokonaislukumäärästä 

 

 

 
SEB (LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 59,73 % 65,12 %  

Nordea (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) 24,87 % 27,20 %  

Handelsbanken (LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31) 14,86 % 7,41 %  

Virtu (LEI: 213800EEC95PRUCEUP63) 0,31 % 0,15 %  

Lago Kapital Oy (LEI: 743700FT7RR16QEJGB82) 0,22 % 0,12 %  

 
 

Yksityisasiakkaita koskevat tiedot 
Strukturoidut rahoitusvälineet 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden: Ei 
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä 
välittäjää (alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 
lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena 
kyseisen lajin 
toimeksiantojen 
kokonaislukumäärästä 

 

 

 
EAB Varainhoito Oy (LEI: 
549300BFCJLOU1HWRC77) 100,00 % 100,00 %  
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Yksityisasiakkaita koskevat tiedot 
ETF:t, pörssilistatut velkakirjat ja pörssilistatut hyödykkeet 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden: Kyllä 
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä 
välittäjää (alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 
lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena 
kyseisen lajin 
toimeksiantojen 
kokonaislukumäärästä 

 

 

 
SEB (LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 64,30 % 47,17 %  

Nordea (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) 33,22 % 39,62 %  

Handelsbanken (LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31) 2,48 % 13,21 %  
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Ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot 
Osakkeet ja Merkintäoikeudet 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden: Ei 
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä 
välittäjää (alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 
lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena 
kyseisen lajin 
toimeksiantojen 
kokonaislukumäärästä 

 

 

 
SEB (LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 62,20 % 81,06 %  

Kepler Cheuvreux (LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84) 18,27 % 13,20 %  

Banca Akros (LEI: 549300GRXFI7D6PNEA68) 6,41 % 1,85 %  

Nordea (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) 5,70 % 1,42 %  

OP Yrityspankki Oyj (LEI: 
549300NQ588N7RWKBP98) 4,02 % 1,30 %  

 
 

Ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot 
Strukturoidut rahoitusvälineet 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden: Kyllä 
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä 
välittäjää (alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 
lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena 
kyseisen lajin 
toimeksiantojen 
kokonaislukumäärästä 

 

 

 
SEB (LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 100,00 % 100,00 %  
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Ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot 
ETF:t, pörssilistatut velkakirjat ja pörssilistatut hyödykkeet 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden: Kyllä 
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä 
välittäjää (alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 
lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena 
kyseisen lajin 
toimeksiantojen 
kokonaislukumäärästä 

 

 

 
Danske Bank Oyj (LEI: 3BAUHUB4IZR54J3EPO08) 57,70 % 51,03 %  

SEB (LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 34,37 % 35,86 %  

Nordea (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) 7,55 % 8,97 %  

Handelsbanken (LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31) 0,39 % 4,14 %  

       

 
 

Ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot 
Joukkovelkakirjalainat ja rahamarkkinavälineet 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden: Kyllä 
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä 
välittäjää (alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 
lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena 
kyseisen lajin 
toimeksiantojen 
kokonaislukumäärästä 

 

 

 
Nordea (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) 35,12 % 30,19 %  

OP Yrityspankki Oyj (LEI: 
549300NQ588N7RWKBP98) 26,85 % 26,42 %  

Danske Bank Oyj (LEI: 3BAUHUB4IZR54J3EPO08) 19,46 % 22,64 %  

SEB (LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 17,33 % 18,87 %  

Swedbank AB (LEI: M312WZV08Y7LYUC71685) 1,23 % 1,89 %  
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Ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot 
Osakejohdannaiset 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden: Kyllä 
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä 
välittäjää (alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 
lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena 
kyseisen lajin 
toimeksiantojen 
kokonaislukumäärästä 

 

 

 
SEB (LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 100,00 % 100,00 %  

       

       

       

       

 
 

Ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot 
Korkojohdannaiset 

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden: Ei 
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä 
välittäjää (alenevassa järjestyksessä) 

Osuus 
kaupankäyntivolyymista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena kyseisen 
lajin kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena 
kyseisen lajin 
toimeksiantojen 
kokonaislukumäärästä 

 

 

 
SEB (LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 100,00 % 100,00 %  

       

       

       

       

 
 
 
 
Seuraavia tietoja ei ole saatavilla raportointijaksolta: 
 

- Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus 
- Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus 
- Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus 
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