
1/4 

EAB Varainhoito Oy | 0864973-6 | www.eabgroup.fi | asiakaspalvelu@eabgroup.fi | 0201 558 610 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEDOT VIIDESTÄ KÄYTETYIMMÄSTÄ VÄLITTÄJÄSTÄ VUONNA 
2019 

http://www.eabgroup.fi/
mailto:asiakaspalvelu@eabgroup.fi


2/4 

EAB Varainhoito Oy | 0864973-6 | www.eabgroup.fi | asiakaspalvelu@eabgroup.fi | 0201 558 610 

 

 

 
 

EAB Varainhoito Oy:n viisi eninten käyttämää välittäjää rahoitusvälinekohtaisesti vuodelta 2019 
 
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 

Nordea (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) 80,89 % 82,12 % 
Handelsbanken (LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31) 19,11 % 17,88 % 
      
      
      
 

  
 

  
Yksityisasiakkaita 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 

FIM (S-Pankki Oy) (LEI: 743700FTBNXAUN57RH30) 81,90 % 80,00 % 
Handelsbanken (LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31) 18,10 % 20,00 % 
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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 

Nordea (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) 73,95 % 67,69 % 
Handelsbanken (LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31) 23,09 % 29,23 % 
FIM (S-Pankki Oy) (LEI: 743700FTBNXAUN57RH30) 2,96 % 3,08 % 
      
      

   
   
Yksityisasiakkaita 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 

Handelsbanken (LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31) 84,19 % 75,00 % 
Nordea (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) 5,47 % 10,71 % 
Swedbank AB (LEI: M312WZV08Y7LYUC71685) 5,41 % 7,14 % 
Danske Bank Oyj (LEI: 3BAUHUB4IZR54J3EPO08) 4,94 % 7,14 % 
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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) 89,39 % 95,88 % 
Nordea (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) 5,39 % 1,86 % 
Danske Bank Oyj (LEI: 3BAUHUB4IZR54J3EPO08) 4,03 % 1,53 % 
Handelsbanken (LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31) 0,66 % 0,40 % 
OP Yrityspankki Oyj (LEI: 
549300NQ588N7RWKBP98) 0,48 % 0,24 % 

   
   
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) 81,37 % 82,32 % 
SEB (LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 15,50 % 14,36 % 
Nordea (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) 3,13 % 3,31 % 
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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) 51,28 % 40,35 % 
OP Yrityspankki Oyj (LEI: 
549300NQ588N7RWKBP98) 21,57 % 22,81 % 

SEB (LEI: F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86) 14,03 % 19,30 % 
Handelsbanken (LEI: NHBDILHZTYCNBV5UYZ31) 9,30 % 12,28 % 
Danske Bank Oyj (LEI: 3BAUHUB4IZR54J3EPO08) 3,82 % 5,26 % 

   
   
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) 98,17 % 97,94 % 
Danske Bank Oyj (LEI: 3BAUHUB4IZR54J3EPO08) 1,83 % 2,06 % 
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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 prosenttiosuu 
- Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus 
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