PAVEDIMŲ DĖL FINANSINIŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO TVARKOS SANTRAUKA
1. Bendrosios nuostatos
Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2014-05-15 Direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (toliau Direktyva), Europos Parlamento ir Tarybos 2014-05-15 Reglamentą (ES) 600/2014 dėl finansinių priemonių
rinkų (toliau - Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą (toliau - Įstatymas)
parengta AB Šiaulių banko (toliau - Bankas) pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo tvarka (toliau –
Tvarka) atitinka pavedimų vykdymo politiką, kaip tai numatyta Direktyvoje ir Įstatyme, tačiau remiantis Banko
valdybos patvirtinta Vidaus dokumentų rengimo tvarka, Banko vidaus dokumentų kontekste šis dokumentas
priskiriamas Banko valdybos kompetencijai, todėl vadinamas Tvarka.
Tvarka reglamentuoja nuostatas, sąlygas ir reikalavimus, kurių, siekdamas užtikrinti geriausią rezultatą
klientams, laikosi Bankas, vykdydamas arba perduodamas vykdyti neprofesionaliųjų ir profesionaliųjų klientų
pavedimus dėl finansinių priemonių. Toliau pateikiama Tvarkos santrauka.
2. Bendrieji klientų pavedimų priėmimo, registravimo ir vykdymo principai
Bankas priima klientų pavedimus per Banko internetinę vertybinių popierių prekybos platformą, raštu Banko
buveinėje, elektroniniu paštu, nerašytine forma – telefonu ar kitu Bankui priimtinu būdu.
Visi Banko iš klientų gauti pavedimai kartu su Banko investiciniais sprendimais chronologine tvarka
registruojami Banko pavedimų registravimo žurnale.
Klientų pavedimus Bankas vykdo pagal pavedime nurodytas sąlygas, nuo kurių nukrypimas galimas tik, jeigu,
atsiradus tam tikroms aplinkybėms, tai būtina kliento interesams apsaugoti, o Bankas iš anksto negalėjo
atsiklausti kliento arba per protingą terminą negavo atsakymo į savo užklausimą.
Bankas nepiktnaudžiauja klientų pavedimų informacija, taip pat taiko priemones, skirtas užkirsti kelią
manipuliavimui rinka.
Priimdamas ir vykdydamas klientų pavedimus, Bankas taiko priemones interesų konfliktams išvengti, kaip
nustatyta Banko valdybos patvirtintoje Interesų konfliktų vengimo, teikiant investicines paslaugas, tvarkoje.
3. Pavedimų vykdymo sąlygos ir jų reikšmingumas
Bankas, vykdydamas klientų pavedimus, imasi visų pakankamų veiksmų, siekiant įvykdymo geriausiomis
klientui sąlygomis, ir tuo tikslu vertina:
- finansinių priemonių (toliau - FP) kainą ir vykdymo išlaidas - FP kainos ir pavedimo vykdymo išlaidų
bendra suma laikoma svarbiausiu faktoriumi;
- pavedimo įvykdymo greitį – tai ypač aktualu atvejais, kai FP rinkos kaina greitai keičiasi ir pavedimo
vykdymo greitis gali įtakoti galutinę FP kainą. Pavedimai vykdomi ir perduodami vykdyti, laikantis
pavedimų pateikimo laiko prioriteto principo, išskyrus atvejus, nurodytos Tvarkoje;
-

įvykdymo bei atsiskaitymo pagal įvykdytą pavedimą tikėtinumą - pavedimus siekiama vykdyti vykdymo
vietose, kuriose yra didžiausias įvykdymo ir atsiskaitymo tikėtinumas, o ne atsiskaitymo rizika yra
minimali;

pavedimo dydį, pobūdį – tai yra svarbus faktorius, pasirenkant pavedimo vykdymo būdą. Siekiant
išvengti neigiamo poveikio rinkai ir siekiant klientui geriausio rezultato, Bankas, suderinęs su klientu,
didelės apimties pavedimą gali vykdyti dalimis ir, atsižvelgdamas į pavedimo dydį, pasirinkti atitinkamas
pavedimo vykdymo vietas;
- kitas pavedimo vykdymui svarbias aplinkybes.
Jeigu klientas Bankui pateikia konkretų nurodymą, toks kliento nurodymas turi būti vykdomas tiksliai ir
nenukrypstant nuo nurodyme pateiktų sąlygų.
Vertindamas įvykdymo geriausiomis sąlygomis reikšmingumą, Bankas atsižvelgia į tokius kriterijus:
- klientui būdingas savybes, įskaitant jo kategoriją (neprofesionalus, profesionalus, tinkama sandorio
šalis);
- kliento pavedimo savybes;
- FP, dėl kurių teikiamas pavedimas, savybes;
- pavedimų vykdymo vietų, kuriose kliento pavedimas gali būti įvykdytas, savybes.
-

Kai vykdomas neprofesionaliojo kliento pavedimas, Bankas, nustatydamas geriausią įmanomą rezultatą
klientui, pagrindiniu kriterijumi laiko bendrą atsiskaitymų sumą, kurią sudaro FP kaina ir pavedimo vykdymo
išlaidos.
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Bankas, siekdamas užtikrinti, kad būtų pasiektas kuo geresnis rezultatas klientui, kai neprofesionaliojo kliento
pavedimas vykdomas nesant konkrečių kliento nurodymų, atsižvelgia į visus veiksnius, kuriais remiantis galima
pasiekti kuo geresnį rezultatą, atsižvelgiant į bendrą sumą, kurią sudaro FP kaina ir su vykdymu susijusios
sąnaudos.
Įvykdymo greičiui, įvykdymo ir atsiskaitymo tikėtinumui, pavedimo dydžiui ir pobūdžiui, rinkos poveikiui ir bet
kokioms kitoms numanomoms sandorio sąnaudoms gali būti teikiama pirmenybė tiesioginės kainos ir
tiesioginių sąnaudų atžvilgiu, tik jeigu jie padeda pasiekti kuo geresnį rezultatą (atsižvelgiant į bendrą sumą)
neprofesionaliajam klientui.
Bankui vykdant prekybą su klientais savo sąskaita, tai laikoma klientų pavedimų vykdymu ir laikomasi pareigų,
susijusių su reikalavimu kliento pavedimus vykdyti geriausiomis klientui sąlygomis.
Bankas siekia geriausių Klientui sąlygų ir tada, kai Pavedimas Tvarkoje nurodytais atvejais vykdomas ne
prekybos vietoje.
4. Pavedimų vykdymo vietos
Kai Bankas priima pavedimą dėl FP, kuriomis leista prekiauti Reguliuojamoje rinkoje, DPS ar OPS, Bankas
paprastai įvykdo pavedimą prekybos vietoje pats, veikdamas kaip kliento atstovas, arba, jeigu Bankas nėra
atitinkamos prekybos vietos dalyvis, jis perduoda pavedimą vykdyti kitam tarpininkui. Bankas klientų pavedimus
vykdo pasirinktose pavedimų vykdymo vietose. Nuo Banko pavedimų vykdymo vietų sąrašo Bankas gali
nukrypti ir vykdyti pavedimą kitose pavedimo vietose arba ne prekybos vietoje išskirtiniais atvejais, pvz.,
vykdant kliento pavedimą su konkrečiais nurodymais, jei esamose vietose ar klientui reikalingu laiku jo
vykdymas nėra įmanomas ir pan. Bankas gali nesistemingai vykdyti pavedimus ne prekybos vietoje savo
sąskaita arba sudarydamas sandorius su kitomis šalimis.
Tais atvejais, kai yra kelios tinkamos vietos pavedimui dėl FP įvykdyti, yra vertinami ir lyginami galimi rezultatai,
kurie atsirastų įvykdžius kliento pavedimą kiekvienoje iš pavedimų vykdymo vietų, ir kiekvienu konkrečiu atveju
pasirenkamas klientui palankiausias variantas.
Bankas nenustato ir netaiko komisinių atlyginimų taip, kad vienos pavedimų vykdymo vietos būtų
privilegijuojamos ar diskriminuojamos lyginant su kitomis.
Pavedimus dėl FP, kuriomis nėra prekiaujama prekybos vietose, Bankas vykdo ne prekybos vietoje.
Pavedimai dėl investicinių fondų vienetų vykdomi pavedimų vykdymo vietose arba tiesiogiai per tokių
investicinių fondų valdytojus ir jų agentus.
Tuo atveju, kai Bankas yra Reguliuojamos rinkos narys, kliento pavedimo pateikimas vykdyti į tą Reguliuojamą
rinką laikomas pavedimo įvykdymu geriausiomis klientui sąlygomis.
Bankas reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus vertina, ar rinkoje nėra alternatyvių pavedimų vykdymo vietų,
kurios leistų pasiekti geresnį rezultatą klientui. Atliekant vertinimus, Bankas analizuoja rinką ir įvertina galimus
kaštus bei galimą rezultatą klientui. Netiesioginiai kaštai, susiję su konkrečia vykdymo vieta, taip pat gali būti
perkelti klientui. Jeigu skaičiavimais pagrindžiamas optimalus sandorių įvykdymas, Bankas turi teisę konkrečiai
FP grupei turėti tik vieną pavedimų vykdymo vietą, pvz., jeigu FP įtraukta tik į vienos prekybos vietos prekybos
sąrašus.
Bankas savo interneto svetainėje kasmet viešai skelbia penkias didžiausias prekybos apimtimi pavedimų
vykdymo vietas ir tarpininkus, kuriems Bankas perduoda vykdyti klientų pavedimus pagal kiekvieną finansinių
priemonių klasę. Bankas tai pat pateikia pavedimų vykdymo kokybės įvertinimą: duomenis apie pagrindinius
pavedimų vykdymo kriterijus bei su vykdymo kokybės vertinimu susijusios analizės santrauką ir išvadas.
5. Pavedimų perdavimas ir sujungimas, FP paskirstymas
Kai Bankas dėl pavedime nurodytų FP tiesiogiai tarpininkauti negali arba nėra konkrečios Reguliuojamos rinkos
narys, kliento pavedimą perduoda vykdyti kitam Banko pasirinktam tarpininkui, turinčiam teisę teikti investicines
paslaugas. Tarpininkus, per kuriuos vykdo klientų pavedimus, Bankas atsirenka kruopščiai, atsižvelgdamas į jo
patikimumą, narystę Reguliuojamose rinkose, profesionalumą, nepriekaištingą reputaciją, pavedimų vykdymo
operatyvumą ir efektyvumą bei pavedimo vykdymo kaštus.
Bankas gali priimti klientų pavedimus ir tais atvejais, kai FP saugomos kitame banke ar finansų maklerio
įmonėje, tačiau klientas pats yra atsakingas už reikiamų nurodymų ir instrukcijų dėl tinkamo sandorio įvykdymo
pateikimą tam bankui ar finansų maklerio įmonei.
Jei pavedimo dydis yra mažesnis nei Banko Investicinių paslaugų teikimo įkainiuose numatytas minimalus
pavedimo dydis, Bankas gali nevykdyti kliento pavedimo, jei nėra galimybės sujungti kliento pavedimo su kitais
klientų pavedimais.
Tais atvejais, kai geriausias rezultatas klientui bus pasiektas, apjungiant jo pavedimą su kitų Banko klientų
pavedimais, įskaitant ir mažesnius pavedimo vykdymo kaštus bei tokius atvejus, kai neapjungtas pavedimas
negalėtų būti vykdomas, Bankas kliento pavedimą sujungia su kitų Banko klientų pavedimais arba vykdo
pavedimą savo sąskaita, jeigu gali užtikrinti, kad pavedimas bus įvykdytas pagal pavedime nurodytas arba
geresnes sąlygas arba jeigu tenkinamos kitos Tvarkoje nurodytos sąlygos.
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Pavedimų apjungimas negalimas tose Pavedimų vykdymo vietose, kuriose Bankas yra narys (Baltijos šalių VP
biržose) ir perduoda pavedimus į Pavedimų vykdymo vietas tiesiogiai.
Jei Bankas sujungia kelių klientų pavedimus arba savo investicinį sprendimą su kliento pavedimu, ir jungtinis
pavedimas yra įvykdomas dalinai, Bankas paskirsto susijusius sandorius, laikydamasis tokios politikos:
- jei Bankas sujungia savo investicinį sprendimą su kliento pavedimu, ir jungtinis pavedimas yra
įvykdomas dalinai, Bankas paskirsto susijusius sandorius klientui palankiu būdu, t.y. pirmiausia
vykdomas kliento pavedimas, o likusią sandorio dalį Bankas įvykdo savo sąskaita;
- jeigu gaunami kelių klientų pavedimai dėl tos pačios operacijos su ta pačia FP, tačiau skirtingomis
kainomis, ir pavedimai buvo įvykdyti juos sujungus neviršijant sujungtuose pavedimuose nurodytos
geriausios kainos ribos, prioritetas teikiamas ne kainai, o pavedimo pateikimo laikui;
- dalyvaujant pirminiame FP platinime, nupirktas FP kiekis skirstomas proporcingai pavedimuose
nurodytam kiekiui tiek klientams, tiek Banko vardu pateiktiems pavedimams, išskyrus tuos atvejus, kai
pirminio viešo FP platinimo organizatoriai nustato konkrečius nurodymus FP paskirstymui (alokacijai);
-

jeigu dalyvaujant pirminiame FP platinime, įsigyjamas labai mažas FP kiekis, ir klientams potencialiai
atsirandantys kaštai, susiję su FP pirkimu ar vėlesniu jų pardavimu, yra neadekvačiai dideli, tuomet
Bankas turi teisę leisti klientams atsisakyti pirkti jiems priklausantį FP kiekį, jei kiti klientai yra išreiškę
norą gauti jų papildomai. Tokiu atveju FP skirstomas proporcingai klientams, išreiškusiems norą įsigyti
papildomą FP kiekį;

jeigu sujungtas pavedimas buvo įvykdytas skirtingomis kainomis, paskirstant sandorius, FP kaina
laikoma svertinė vidutinė FP pirkimo arba pardavimo kaina, kuria buvo įvykdytas sujungtas pavedimas;
- smulkų kliento pavedimą sujungus su stambiu kito kliento pavedimu, tuo tarpu kai smulkusis
pavedimas yra bent 10 kartų mažesnis už stambųjį, jei smulkaus pavedimo, kaip atskiro, įvykdymas
neįmanomas, netaikomas laiko prioriteto principas, ir nepavykus pilnai įvykdyti jungtinio pavedimo,
skirstant nupirktą FP kiekį, pirmenybė teikiama stambų pavedimą pateikusiam Klientui;
Įvykdžius apjungtą Klientų Pavedimą, komisinis mokestis paskirstomas proporcingai, o minimalus komisinis
mokestis taikomas tik apjungtam Pavedimui.
-

6. Kiti susitarimai su klientais
Laikoma, kad klientas, užmegzdamas sutartinius santykius su Banku ir (ar) pateikdami pavedimus, yra
informuojamas ir duoda sutikimą Bankui vykdyti pavedimus ne prekybos vietoje tiktai Tvarkoje nustatytais
atvejais. Klientai informuojami apie tokiais atvejais atsirandančias rizikas:
sandorio šalies rizika, kai sandorio šalis iš dalies ar visiškai gali neįvykdyti sandorio;
vykdymas už iš esmės kitokią kainą nei buvo kotiruojama kaina ar pasiūlymas, ar paskutinė paskelbta
kaina;
dalinis pavedimų vykdymas ar didelių pavedimų įvykdymas keliais sandoriais skirtingomis kainomis;
pavedimo vykdymo vėlavimas, kai Bankas turi ieškoti sandorio šalių ar rinkos formuotojų;
kitos dienos atidarymo kaina gali gerokai skirtis nuo ankstesnės dienos uždarymo kainos (pavyzdžiui,
jei pavedimas ne prekybos vietoje įvykdomas laike tarp dviejų biržos prekybos sesijų);
pirkimo ir pardavimo kainų nesuderinamumas, nesudarantis galimybės įvykdyti pavedimo.
Klientui pateikus Bankui pavedimą su konkrečiu nurodymu, klientas visais atvejais prisiima riziką dėl tokio
pavedimo vykdymo, nes toks konkretus kliento nurodymas, jei tik įmanoma, bus Banko vykdomas tiksliai,
nenukrypstant nuo pavedime pateiktų sąlygų, ir toks konkretus kliento nurodymas gali sukliudyti Bankui imtis
veiksmų, kuriuos jis, siekdamas geriausio rezultato klientui, yra nustatęs ir taiko šioje Tvarkoje.
Kliento pavedimas dėl pavedimo dydžio, rinkos aplinkybių, FP pobūdžio Banko gali būti vykdomas savo
sąskaita. Bankas tai atlieka tuo atveju, jeigu sandorio vykdymo metu pasiekiami rezultatai tokie pat geri, kokie
galėtų būti pasiekti pavedimų vykdymo vietose.
7. Kita informacija
Bankas nuolat stebi Tvarkos veiksmingumą ir tai, ar Klientų Pavedimai vykdomi kokybiškai, o nustatęs, kad yra
trūkumų, nedelsdamas juos taiso.
Tvarka yra peržiūrima tada, kai įvyksta esminis pokytis, paveikęs Banko gebėjimą naudojantis Tvarkoje
numatytomis prekybos vietomis ar pasikeitus kitoms aplinkybėms, bet ne rečiau kaip kartą per metus.
Tvarka bei jos pakeitimai skelbiami Banko interneto svetainėje adresu www.sb.lt.
Visi Tvarkos pakeitimai ir atnaujinimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo interneto svetainėje datos.
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