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Belangrijke info 
 
 De informatie in dit document heeft betrekking op de periode van 1 jan. tot 31 dec. 2021. Ze heeft 
betrekking op de teldag en laten niet toe om besluiten te trekken voor volgende periodes. 
 
Deze informatie mag alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de ICM InvestmentBank AG 
worden gereproduceerd, aan derden worden doorgegeven of verdeeld. 
 

U vindt meer informatie over de uitvoeringsbeginselen van de ICM InvestmentBank AG op de 
beginpagina (https://i-c-m.de/uitvoeringsprincipes).  
 
 



Categorie van het financiële instrument 
Eigen vermogensinstrumenten 

Aandelen en aandelencertificaten 

Gegevens of het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelsoperatie per handelsdag werd uitgevoerd 

Ja 

De belangrijkste vijf depothoudende banken 
(afhandelingsbanken) in termen van handelsvolumes  
 
(in dalende volgorde volgens handelsvolume) 

Aandeel van het 
uitgevoerde volume 
als percentrage van 
het totale volume in 
deze categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
opdrachten in deze 
categorie  

Baader Bank 0,480% 2,300% 

Bethmann Bank 0,870% 0,110% 

DAB bank AG 83,900% 93,000% 

UBS Bank 0,070% 0,050% 

V-Bank 14,680% 4,540% 

   

   

Categorie van het financiële instrument Schuldinstrumenten  

Gegevens of het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelsoperatie per handelsdag werd uitgevoerd 

Ja 

De belangrijkste vijf depothoudende banken 
(afhandelingsbanken) in termen van handelsvolumes  
 
(in dalende volgorde volgens handelsvolume) 

Aandeel van het 
uitgevoerde volume 
als percentrage van 
het totale volume in 
deze categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
opdrachten in deze 
categorie  

DAB bank AG 99,980% 99,950% 

V-Bank 0,020% 0,050% 

   

 
 

Categorie van het financiële instrument 
Derivaten 

Rente-/krediet-/valutaderivaten 

Gegevens of het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelsoperatie per handelsdag werd uitgevoerd 

Ja 

De belangrijkste vijf depothoudende banken 
(afhandelingsbanken) in termen van handelsvolumes  
 
(in dalende volgorde volgens handelsvolume) 

Aandeel van het 
uitgevoerde 
volume als 
percentrage van 
het totale volume 
in deze categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
opdrachten in deze 
categorie  

DAB bank AG 100,000% 100,000% 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 
  



 

Categorie van het financiële instrument 
Gestructureerde 

financieringsinstrumenten  

Gegevens of het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelsoperatie per handelsdag werd uitgevoerd 

Ja 

De belangrijkste vijf depothoudende banken 
(afhandelingsbanken) in termen van handelsvolumes  
 
(in dalende volgorde volgens handelsvolume) 

Aandeel van het 
uitgevoerde 
volume als 
percentrage van 
het totale volume 
in deze categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
opdrachten in deze 
categorie  

DAB bank AG 99,860% 99,600% 

V-Bank 0,140% 0,400% 

   

 

Categorie van het financiële instrument Aandelenderivaten 

Gegevens of het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelsoperatie per handelsdag werd uitgevoerd 

Ja 

De belangrijkste vijf depothoudende banken 
(afhandelingsbanken) in termen van handelsvolumes  
 
(in dalende volgorde volgens handelsvolume) 

Aandeel van het 
uitgevoerde 
volume als 
percentrage van 
het totale volume 
in deze categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
opdrachten in deze 
categorie  

Bethmann Bank 23,600% 2,110% 

DAB bank AG 54,640% 96,410% 

V-Bank 21,750% 1,480% 

 
  

Categorie van het financiële instrument Grondstoffenderivaten 

Gegevens of het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelsoperatie per handelsdag werd uitgevoerd 

Neen 

De belangrijkste vijf depothoudende banken 
(afhandelingsbanken) in termen van handelsvolumes  
 
(in dalende volgorde volgens handelsvolume) 

Aandeel van het 
uitgevoerde 
volume als 
percentrage van 
het totale volume 
in deze categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
opdrachten in deze 
categorie  

Baader Bank 0,000% 0,000% 

Bethmann Bank 0,000% 0,000% 

BinckBank 0,000% 0,000% 

DAB bank AG 0,000% 0,000% 

UBS Bank 0,000% 0,000% 

V-Bank 0,000% 0,000% 

 
  



 
 

Categorie van het financiële instrument Op de beurs verhandelde producten 

Gegevens of het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelsoperatie per handelsdag werd uitgevoerd 

Ja 

De belangrijkste vijf depothoudende banken 
(afhandelingsbanken) in termen van handelsvolumes  
 
(in dalende volgorde volgens handelsvolume) 

Aandeel van het 
uitgevoerde 
volume als 
percentrage van 
het totale volume 
in deze categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
opdrachten in deze 
categorie  

Baader Bank 0,140% 0,270% 

Bethmann Bank 0,220% 0,440% 

DAB bank AG 69,340% 74,540% 

UBS Bank 0,990% 0,270% 

V-Bank 29,300% 24,490% 

UBS Europe SE 6,52% 5,65% 

   

 

Categorie van het financiële instrument Overige instrumenten  

Gegevens of het vorige jaar gemiddeld  
< 1 handelsoperatie per handelsdag werd uitgevoerd  

Ja 

De belangrijkste vijf depothoudende banken 
(afhandelingsbanken) in termen van handelsvolumes  
 
(in dalende volgorde volgens handelsvolume) 

Aandeel van het 
uitgevoerde 
volume als 
percentrage van 
het totale volume 
in deze categorie 

Aandeel van de 
uitgevoerde orders als 
percentage van alle 
opdrachten in deze 
categorie  

 

Baader Bank 0,160% 0,580% 
 

DAB bank AG 74,800% 86,430% 
 

V-Bank 25,040% 12,990% 

 
Alle depothoudende banken hebben in het kalenderjaar 2021 een toereikende uitvoeringskwaliteit 
geleverd. 
 


