Analiza dotycząca jakości wykonywania transakcji w systemach wykonywania zleceń, w
których Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. („Mercurius”) wykonywał transakcje klientów.
Przedstawiona poniżej analiza znajduje zastosowanie dla wszystkich klas instrumentów finansowych
będących przedmiotem transakcji z klientami.
I. Znaczenie nadawane przez Mercurius czynnikom oceny jakości wykonywania transakcji.
Zgodnie z obowiązującą w Mercurius „Polityką wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym
interesie klienta w Mercurius Dom Maklerski Sp. o.o.” Mercurius bierze pod uwagę kryteria dotyczące
charakterystyki klienta, cech instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia klienta jak i
charakterystykę samego zlecenia. Cena i koszty instrumentu finansowego są traktowane przez
Mercurius jako podstawowy czynnik zapewniający najlepsze wykonanie transakcji. W indywidualnych
przypadkach mogą zaistnieć okoliczności, w których czynniki inne niż cena i koszt mogą być
podstawowymi przesłankami przesądzającymi o osiągnięciu najlepszego wyniku.
II. Opis wszelkich bliskich powiązań, konfliktów interesów i wspólnej własności w odniesieniu
do miejsc wykonania zleceń.
Wszystkie transakcje z klientami realizowane są przez Mercurius na portfel własny, będący jedynym
miejscem wykonywania zleceń.
III. Opis wszelkich szczególnych uzgodnień z systemami wykonywania zleceń w odniesieniu do
dokonanych lub otrzymanych płatności, zniżek, rabatów lub otrzymanych korzyści niepieniężnych.
Mercurius nie realizuje transakcji z klientami w systemach wykonania zleceń innych niż portfel własny.
IV. Wyjaśnienie czynników, które doprowadziły do zmiany wykazu systemów wykonywania zleceń.
Mercurius nie dokonywał w 2018 roku zmian systemów wykonywania zleceń, za pośrednictwem
których realizował transakcje klientów.
V. Wyjaśnienie w jaki sposób wykonanie transakcji zależne jest od kategorii klienta.
Mercurius nie różnicuje sposobu wykonania zlecenia od kategorii klienta. Wszystkie transakcje z
klientami realizowane są poprzez ten sam system wykonania zleceń - portfel własny Mercurius.
„Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta w Mercurius Dom
Maklerski Sp. o.o.” nie ma zastosowania do uprawnionych kontrahentów. Również w przypadku
transakcji na skarbowych instrumentach dłużnych zawieranych z klientami profesjonalnymi będącymi
instytucjami finansowymi Mercurius przyjmuje, że nie spoczywa na nim obowiązek najlepszego
wykonania transakcji, gdyż tacy klienci nie polegają na Mercurius zawierając tego typu transakcje.
VI. Wyjaśnienie w jaki sposób Mercurius zastosował ewentualne dane lub narzędzia dotyczące
jakości wykonywania transakcji.
Wszystkie transakcje klienta realizowane są wyłącznie poprzez jeden system wykonywania zleceń
(portfel własny Mercurius) - Mercurius nie wykorzystywał w 2018 roku ewentualnych danych lub
narzędzi dotyczących jakości wykonywania transakcji.
VII. Wyjaśnienie, w jaki sposób Mercurius wykorzystywał informacje udostępnione przez dostawcę
informacji skonsolidowanych.
Mercurius nie wykorzystywał informacji udostępnianych przez dostawcę usług skonsolidowanych.

