
Отчет за първите пет места за изпълнение на нареждания по отношение на обем сделки за 2021г. на TBI Bank 

 

MiFID ІІ RTS28 Отчет непрофесионални клиенти 

Клас инструмент Дългови инструменти 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година ДА 

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на търгувания 

обем като процент от 

общо за този клас 

Дял на извършените 

нареждания като процент от 

общо за този клас 
 

Процент на 

пасивните 

нареждания 

Процент на 

агресивните 

нареждания 

Процент на 

насочените 

нареждания 

Foreign OTC Market                MIC: XOFF 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 

MiFID ІІ RTS28 Отчет професионални клиенти 

Клас инструмент Акции 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година ДА 

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на търгувания 

обем като процент от 

общо за този клас 

Дял на извършените 

нареждания като процент от 

общо за този клас 
 

Процент на 

пасивните 

нареждания 

Процент на 

агресивните 

нареждания 

Процент на 

насочените 

нареждания 

Oslo Stock Exchange            MIC: XOSL 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 

MiFID ІІ RTS28 Отчет професионални клиенти 

Клас инструмент Дългови инструменти 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година ДА 

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на търгувания 

обем като процент от 

общо за този клас 

Дял на извършените 

нареждания като процент от 

общо за този клас 

Процент на 

пасивните 

нареждания 

Процент на 

агресивните 

нареждания 

Процент на 

насочените 

нареждания 

Foreign OTC Market                MIC: XOFF 50% 50% 0.00% 0.00% 0.00% 

Bloomberg MTF (EU)              MIC: BTFE 50% 50% 0.00% 0.00% 0.00% 

MiFID ІІ RTS28 Отчет професионални клиенти 

Клас инструменти Деривативни инструменти 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година ДА 

Водещите пет места за изпълнение, 

класирани в зависимост от 

търгуваните обеми (в низходящ ред) 

Дял на търгувания 

обем като процент от 

общо за този клас 

Дял на извършените 

нареждания като процент от 

общо за този клас 

Процент на 

пасивните 

нареждания 

Процент на 

агресивните 

нареждания 

Процент на 

насочените 

нареждания 

Foreign OTC Market                MIC: XOFF 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 


