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KATEGORIA INSTRUMENTU OBLIGACJE 

Powiadomienie w przypadku 
średnio poniżej jednej transakcji 
na dzień roboczy w poprzednim 
roku 

TAK 

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco) 

Udział 
wolumenu 
obrotu jako 
odsetek 
całkowitego 
wolumenu w 
tej kategorii 

Udział 
wykonanych 
zleceń jako 
odsetek 
całkowitej 
liczby zleceń 
w tej kategorii 

Odsetek 
zleceń 

pasywnych 

Odsetek 
zleceń 

agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Alternatywny system obrotu 
Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71 
MIC: WMTF) 

78% 40% 46% 54% 100% 

Rynek regulowany Giełdy 
Papierów Wartościowych w 
Warszawie 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71 
MIC: WBON) 

22% 31% 32% 68% 100% 

 

 

 

 

 

KATEGORIA INSTRUMENTU AKCJE I KWITY DEPOZYTOWE 

Powiadomienie w przypadku 
średnio poniżej jednej transakcji 
na dzień roboczy w poprzednim 
roku 

NIE 

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco) 

Udział 
wolumenu 
obrotu jako 
odsetek 
całkowitego 
wolumenu w 
tej kategorii 

Udział 
wykonanych 
zleceń jako 
odsetek 
całkowitej 
liczby zleceń w 
tej kategorii 

Odsetek 
zleceń 

pasywnych 

Odsetek 
zleceń 

agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Rynek regulowany Giełdy 
Papierów Wartościowych w 
Warszawie 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71 
MIC: XWAR) 

99% 47% 22% 
 

78% 100% 

NewConnect – alternatywny 
system obrotu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71 
MIC: XNCO) 

1% 41% 25% 75% 100% 



 

 

 

KATEGORIA INSTRUMENTU INSTRUMENTY POCHODNE 

Powiadomienie w przypadku 
średnio poniżej jednej transakcji 
na dzień roboczy w poprzednim 
roku 

TAK 
 

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco) 

Udział 
wolumenu 
obrotu jako 
odsetek 
całkowitego 
wolumenu w 
tej kategorii 

Udział 
wykonanych 
zleceń jako 
odsetek 
całkowitej 
liczby zleceń 
w tej kategorii 

Odsetek 
zleceń 

pasywnych 

Odsetek 
zleceń 

agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Rynek regulowany Giełdy 
Papierów Wartościowych w 
Warszawie 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71, 
MIC: WDER) 

100% 14% 46% 54% 100% 

 

 

KATEGORIA INSTRUMENTU INNE INSTRUMENTY 

Powiadomienie w przypadku 
średnio poniżej jednej transakcji 
na dzień roboczy w poprzednim 
roku 

NIE 
 

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco) 

Udział 
wolumenu 
obrotu jako 
odsetek 
całkowitego 
wolumenu w 
tej kategorii 

Udział 
wykonanych 
zleceń jako 
odsetek 
całkowitej 
liczby zleceń 
w tej kategorii 

Odsetek 
zleceń 

pasywnych 

Odsetek 
zleceń 

agresywnych 

Odsetek zleceń 
ukierunkowanych 

Rynek regulowany Giełdy 
Papierów Wartościowych w 
Warszawie 
(LEI:25940039ZHD3Z37GKR71, 
MIC: XWAR) 

100% 28% 30% 70% 100% 

 


