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Raportti Titanium Sijoituspalvelut Oy:n välittämien toimeksiantojen toteuttamisesta 

vuonna 2019 

Tällä raportilla Titanium Sijoituspalvelut Oy antaa tiedot, jotka sijoituspalveluyritysten on julkistettava 

vuosittain asiakastoimeksiannoista, jotka on toteutettu kauppapaikoissa, kauppojen sisäisissä 

toteuttajissa, markkinatakaajissa tai muissa likviditeetintarjoajissa taikka yhteisöissä, jotka harjoittavat 

kolmannessa maassa vastaavanlaista toimintaa kuin mikä tahansa edellä mainituista. 

 

Viisi merkittävintä toteutuspaikkaa ja välittäjää  

Ei-ammattimaiset asiakkaat: 

Rahoitusvälinelaji: Strukturoidut rahoitusvälineet      

Onko edellisvuonna 
keskimäärin toteutunut alle 1 
kauppa pankkipäivää kohden? 

 
 

Kyllä 
  

 

Viisi kaupankäyntivolyymilla 
mitattuna 
tärkeintä toteuttamispaikkaa 
(alenevassa järjestyksessä)  

Osuus 
kaupankäyntivolyy
mista ilmaistuna 
prosenttiosuutena 
kyseisen lajin 
kokonaisvolyymista 

Osuus toteutetuista 
toimeksiannoista 
ilmaistuna 
prosenttiosuutena 
kyseisen lajin 
toimeksiantojen 
kokonaislukumääräst
ä 

 
 
 
 
 
Kohdennettujen 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

 
 
 
 
 
Aggressiivisten 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

 
 
 
 
 
Passiivisten 
toimeksiantojen 
prosenttiosuus 

 
Garantum Fondkommission 
AB (LEI:  
549300SUPDLSXO6YWJ42) 

62,53 % 59,05 % 

 
 
 
 

0 % 

 
 
 
 

100 % 

 
 
 
 

0 % 
SIP Nordic Fondkommission 
AB (LEI:  
549300K8ZGR1UGJM1U10) 25,42 % 30,00 % 

 
 

0 % 

 
 

100 % 

 
 

0 % 
Alexandria Pankkiiriliike Oyj 
(LEI: 
7437002ONTEZT59NA993) 5,74 % 5,24 % 

 
 

0 % 

 
 

100 % 

 
 

0 % 
UB Omaisuudenhoito Oy (LEI:  
7437002849CUIJZR0H57) 2,47 % 0,95 % 

 
0 % 

 
100 % 

 
0 % 

Estlander & Partners AB (LEI: 
74370036N6V3ZSUV2G35) 2,38 % 3,81 % 

 
0 % 

 
100 % 

 
0 % 
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Kooste strukturoituja rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen toteuttamisen laadusta 

 

Titanium Sijoituspalvelut Oy arvioi vuosittain toimeksiantojen huolellisen toteuttamisen 
toimintaperiaatteiden toteutumista toteuttamispaikoille välittämiensä strukturoitujen 
rahoitusvälineiden osalta. Edellisessä tarkastuksessa, joka tehtiin vuonna 2019, todettiin, että 
strukturoituja rahoitusvälineitä koskevat toimeksiannot on välitetty aina parhaalle mahdolliselle 
taholle, eikä tarkastuksen otannassa mukana olleista vuoden 2019 toimeksiannoista yksikään ole 
toteutunut merkittävästi myöhässä, vaan toimeksiannon toteutumisen ja toimeksiannon 
vastaanottamisen välinen aika on ollut enimmillään viikonlopun mittainen. Ylivoimainen valtaosa 
toimeksiannoista kulkee Titanium Sijoituspalvelut Oy:ltä toteuttamispaikalle ja toteutuu siten, että 
asiakkaalle koituu kokonaissuorituksen huomioon ottaen paras mahdollinen tulos. Havaituissa 
yksittäistapauksissa tapahtuneet toimeksiantojen normaalia hitaamman toteuttamisen syyt on 
tutkittu, dokumentoitu ja tapaukset hoidettu siten, ettei asiakkaalle lopulta ole toteutunut merkittävää 
haittaa.  
 
Titanium Sijoituspalvelut Oy on vuonna 2019 välittänyt ainoastaan Ei-ammattimaisten asiakkaiden 
toimeksiantoja. Ei-ammattimaisten asiakkaiden osalta paras mahdollinen tulos määräytyy 
kokonaissuorituksen perusteella, joka muodostuu rahoitusvälineen hinnasta ja toimeksiannon 
toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista, joiden on sisällettävä kaikki suoraan toimeksiannon 
toteuttamisesta asiakkaalle aiheutuvat kulut, myös toteuttamispaikan maksut, määritys- ja 
toimitusmaksut sekä kaikki muut toimeksiannon toteuttamiseen osallistuville kolmansille osapuolille 
suoritettavat maksut.  
 
Titanium Sijoituspalvelut Oy:llä ei ole läheisiä sidoksia, eturistiriitoja tai yhteisomistuksia 
strukturoitujen toimeksiantojen toteuttamisessa käytettäviin toteuttamispaikkoihin nähden.  
 
Titanium Sijoituspalvelut Oy välittää strukturoitua rahoitusvälinettä koskevat toimeksiannot aina 
tuotteen tarjoajalle. Erityisesti strukturoitujen rahoitusvälineiden jälkimarkkinoilla ei käytännössä 
yleensä ole muita ostajia kuin itse tuotteiden liikkeeseenlaskijat tai jakelijat. 
 
Titanium Sijoituspalvelut Oy on sopinut palkkionpalautusjärjestelyistä niiden sijoituspalveluiden 
tarjoajien kanssa, joiden tarjoamia strukturoituja tuotteita se välittää. Titanium Sijoituspalvelut Oy voi 
saada palkkionpalautuksia välittämiensä strukturoitujen tuotteiden merkintä- ja järjestelypalkkioista. 
Palkkionpalautusten ja palkkioiden määrä ja peruste voi vaihdella riippuen sijoituspalveluiden tarjoajista 
ja niiden tuotteista. Palkkionpalautukset eivät lisää asiakkaiden kustannuksia, eikä niillä ole vaikutusta 
toimeksiantojen huolellisen toteuttamisen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Titanium 
Sijoituspalvelut Oy ei saa palkkioita kaupankäyntipaikan veloittamista palkkioista. Titanium 
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Sijoituspalvelut Oy ei saa palkkioita asiakkaiden myydessä strukturoituja rahoitusvälineitä. Merkittävää 
on, että vuonna 2019 enää vain murto-osa strukturoituja sijoitusvälineitä koskevista toimeksiannoista 
koski uuden strukturoidun tuotteen merkintää ja valtaosa sekä volyymissä että toimeksiantojen 
määrässä mitattuna oli myyntitoimeksiantoja. 
 

Titanium Sijoituspalvelut Oy ei käsittele asiakkaiden luokkia toimeksiantojen toteuttamisessa eri 

tavoin, joten asiakkaan luokittelulla ammattimaiseksi tai ei-ammattimaiseksi ei ole vaikutusta 

toimeksiantojen toteuttamista koskeviin järjestelyihin. 


