
Forretningspolitik – Systematisk Inter-
nalisator 

Indledning 
En systematisk internalisator (SI) er et investeringsselskab, som på et organiseret, hyppigt, 
systematisk og væsentligt grundlag handler for egen regning ved udførelse af kundeordrer 
uden for en markedsplads, men hvor instrumentet er optaget til handel på en markedsplads. 
 
En SI er underlagt særlige forpligtelser, herunder at offentliggøre bindende priser og aktivt 
tage stilling til, hvilke kunder der tilbydes at handle på disse priser samt eventuelle øvrige vil-
kår for at handle på priserne. 
 
Denne forretningspolitik beskriver, hvilke kunder, der kan handle på Sydbanks SI priser, og 
hvor Sydbank offentliggøre bindende priser. 

Anvendelsesområde 
Prisstillelses forpligtelserne for en SI afhænger af karakteristika for den enkelte ordre:  

• Instrumenttype 

• Ordrestørrelse 

• Instrumentets likviditetsstatus (likvid eller illikvid) 
 
Politikken for hvert af de instrumenttyper, hvor Sydbank er eller muligvis bliver SI, er behand-
let i nedenstående afsnit. 

Aktier 
Sydbank er SI i en række store danske aktier og investeringsforeninger (ETF).  
 
Alle kunder, der har adgang til elektronisk aktiehandel, har adgang til at handle på Sydbanks 
SI priser. 

Obligationer 
Sydbank er SI i obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter og danske statsobligatio-
ner samt, afhængig af den faktiske handelsaktivitet, en række andre obligationer.  
 
Enhver kunde, der er godkendt til at handle de obligationer, hvor Sydbank er SI, har mulig-
hed for at handle på Sydbanks SI priser.  

Valutaderivater 
Sydbank er SI for en række simple valutaderivater. De eksakte produkter, valutakryds og lø-
betider ændres afhængig af den faktiske handelsaktivitet. 
 
Enhver kunde, der er godkendt til at handle de derivater, hvor Sydbank er SI, har som ud-
gangspunkt også mulighed for at handle på Sydbanks SI priser. I det omfang at en kunde er 
godkendt til handel med de respektive derivater, men ikke har line til yderligere handel, kan 
den specifikke kunde ikke handle på Sydbanks SI priser. 



Offentliggørelse 
Alle bindende priser offentliggøres på Sydbank.dk. Ønskes adgang til priserne sendes en 
mail til fmregulation@sydbank.dk. 
 
Med undtagelse af priser på aktier offentliggøres de bindende priser også på MarketAxess 
Trax NL APA.  
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