
    

Списък на местата за изпълнение 

ПОЛИТИКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК „ДИ ВИ ИНВЕСТ” ЕАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ 

НАРЕЖДАНИЯ ЗА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  

(Приложения) 

Списък на местата за изпълнение1 (МИ), до които ИП „ДИ ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД има директен достъп за изпълнение: 

                                                 
1 Информацията е актуална към януари 2020 г. 

Финансов 

инструмент 

Място за изпълнение Предимства на МИ Вид клиент, чието 

нареждане се изпълнява на 

съответното МИ 

Акции  

 

Българска фондова борса АД Бързина, разкриване на информация, ефективност, 

голям брой търгувани акции, ликвидност, наличие на 

търговски платформи за достъп.  

  

Ако сделки не може да се сключат на регулиран пазар 

се търси най-добър резултат при сделка на 

извънрегулиран пазар по изрично нареждане на 

клиента. 

Непрофесионални 

Професионални 

Приемливи насрещни 

страни 

Облигации Българска фондова борса АД Бързина, разкриване на информация, ефективност, 

голям брой търгувани облигации, ликвидност, 

наличие на търговски платформи за достъп.  

 

Ако сделки не може да се сключат на регулиран пазар 

се търси най-добър резултат при сделка на 

извънрегулиран пазар по изрично нареждане на 

клиента. 

Непрофесионални 

Професионални 

Приемливи насрещни страни 

ДЦК Българска фондова борса АД Бързина, разкриване на информация, ефективност, 

голям брой търгувани облигации, ликвидност, 

наличие на търговски платформи за достъп.  

 

Ако сделки не може да се сключат на регулиран пазар 

се търси най-добър резултат при сделка на 

извънрегулиран пазар по изрично нареждане на 

клиента. 

Непрофесионални 

Професионални 

Приемливи насрещни страни 



    

Списък на местата за изпълнение 

Списък на Местата за изпълнение2 (МИ), до които ИП „ ДИ ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД няма директен достъп за изпълнение и 

предава нареждания за изпълнение: 

 
Финансов 

инструмент 

Място за изпълнение Брокер Предимства на МИ Вид клиент, чието 

нареждане се изпълнява на 

съответното МИ 

Акции  

 

 NYSE/NADAQ 

 Toronto stock exchange 

 Austrian stock exchange 

 Madrid stock exchange 

 Swiss stock exchange 

 Amsterdam stock exchange 

 London Composit 

 Milan stock exchange 

 Frankfurt stock exchange 

 Paris stock exchange 

 Belgian stock exchange 

 Athens stock exchange 

 COWEN 

Execution 

Services 

Limited 

 Canaccord 

Genuity 

Limited  

 

Бързина, разкриване на информация, 

ефективност, голям брой търгувани 

акции, ликвидност, наличие на търговски 

платформи за достъп.  

 

Ако сделки не може да се сключат на 

регулиран пазар се търси най-добър 

резултат при сделка на извънрегулиран 

пазар по изрично нареждане на клиента. 

Непрофесионални 

Професионални 

Приемливи насрещни 

страни  

ETF’s  NYSE/NADAQ 

 Toronto stock exchange 

 Austrian stock exchange 

 Madrid stock exchange 

 Swiss stock exchange 

 Amsterdam stock exchange 

 London Composit 

 Milan stock exchange 

 Frankfurt stock exchange 

 Paris stock exchange 

 Belgian stock exchange 

 Athens stock exchange 

 COWEN 

Execution 

Services 

Limited 

 Canaccord 

Genuity 

Limited 

 

Бързина, разкриване на информация, 

ефективност, голям брой търгувани 

облигации, ликвидност, наличие на 

търговски платформи за достъп.  

 

Ако сделки не може да се сключат на 

регулиран пазар се търси най-добър 

резултат при сделка на извънрегулиран 

пазар по изрично нареждане на клиента. 

Непрофесионални 

Професионални 

Приемливи насрещни 

страни 

 

                                                 
2 Информацията е актуална към януари 2020 г. 


