Informace o identitě míst provádění pokynů a kvalitě provádění za rok 2021
Informace o investičních podnicích, kterým byly předávány k provedení pokyny
zákazníků za rok 2021
Společnost Colosseum, a. s., IČO: 25133454, se sídlem Evropská 11, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754 (dále jen „Společnost“) v souladu s
požadavkem dle § 15n odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZPKT“) uveřejňuje informace o totožnosti míst provádění a o kvalitě provádění ve struktuře a formátu dle
přílohy I. a II. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 576/2017 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se
každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky.
Jde o navazující informaci k pravidlům a povinnostem stanoveným v Pravidlech provádění pokynů, která jsou pro
Společnost závazná. Pravidla provádění pokynů jsou dostupná na internetových stránkách Společnosti v sekci
Ostatní informace ke stažení v dokumentu Základní informace pro klienty, část 6.
Za rok 2021 společnost prováděla pokyny k jednotlivým druhům investičních nástrojů ve vztahu k neprofesionálním
zákazníkům na níže uvedených převodních místech, která jsou nejdůležitější z hlediska objemů provedených
obchodů.
Společnost dále v souladu s čl. 65 odst. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna
2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky
a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice zveřejňuje pro každý
druh finančních nástrojů, přehled 5 investičních podniků nejvýznamnějších podle objemu obchodování, kterým
předávaly nebo zadávaly k provedení pokyny zákazníků za rok 2021. Informace o pokynech týkajících se některých
investičních nástrojů, které lze provést pouze mimo převodní místa, zejm. cenných papírů kolektivního investování u
kterých dochází k vydání či odkoupení cenného papíru jeho emitentem (investičním fondem), nejsou součástí tohoto
dokumentu, jelikož nejsou prováděné na převodních místech.
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Druh nástroje

Kapitálové nástroje – Akcie, ETF, certifikáty a cenné papíry nahrazující jiné
cenné papíry

Oznámení, jestliže v
průměru < 1 obchod za
obchodní den v
předchozím roce

N

Poměr obchodovaného
Pět nejlepších míst
objemu k celkovému
provádění podle objemů
objemu daného druhu
obchodování (v sestupném nástroje v
pořadí)
procentuálním
vyjádření
Interactive Brokers Central
Europe Zrt.
984500QBG15950F8C352

58,79%

SAXO Bank A/S
549300TL5406IC1XKD09

2,83%

Patria Finance, a. s.
31570010000000009213

38,38%

Poměr provedených
pokynů k celkovému
Procento
počtu v daném
pasivních
druhu nástroje v
pokynů
procentuálním
vyjádření

Procento Procento
agresivních směrovaných
pokynů
pokynů

86,97%

2,21 %

97,79 %

0%

1,89%

100 %

0%

0%

11,13%

100 %

0%

0%

Druh nástroje

Komoditní deriváty - Futures přijaté k obchodování v obchodním systému

Oznámení, jestliže v
průměru < 1 obchod za
obchodní den v
předchozím roce

N

Pět nejlepších míst
provádění podle objemů
obchodování (v sestupném
pořadí)

Poměr obchodovaného
objemu k celkovému
objemu daného druhu
nástroje v
procentuálním
vyjádření

Poměr provedených
pokynů k celkovému
Procento
počtu v daném
pasivních
druhu nástroje v
pokynů
procentuálním
vyjádření

Procento Procento
agresivních směrovaných
pokynů
pokynů

Interactive Brokers Central
Europe Zrt.
984500QBG15950F8C352

100 %

100 %

0,13 %

99,87 %

0%

SAXO Bank A/S
549300TL5406IC1XKD09
Patria Finance, a. s.
31570010000000009213

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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Druh nástroje

Komoditní deriváty - Opce přijaté k obchodování v obchodním systému

Oznámení, jestliže v
průměru < 1 obchod za
obchodní den v
předchozím roce

N

Pět nejlepších míst
provádění podle objemů
obchodování (v sestupném
pořadí)

Poměr obchodovaného
objemu k celkovému
objemu daného druhu
nástroje v
procentuálním
vyjádření

Poměr provedených
pokynů k celkovému
Procento
počtu v daném
pasivních
druhu nástroje v
pokynů
procentuálním
vyjádření

Procento Procento
agresivních směrovaných
pokynů
pokynů

Interactive Brokers Central
Europe Zrt.
984500QBG15950F8C352

100 %

99,16 %

0,21 %

99,79 %

0%

SAXO Bank A/S
549300TL5406IC1XKD09
Patria Finance, a. s.
31570010000000009213

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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