
Оценка на качеството на изпълнение за капиталови инструменти – акции и 
депозитарни разписки

„Елана Трейдинг" АД установява отношения с утвърдени брокери и контрагенти с 
висок професионален опит, в съответствие с всички регулаторни изисквания, както и
с Политиката за най-добро изпълнение, и вътрешно дружествените политики и 
стратегии за управление. 

„Елана Трейдинг" АД има утвърдена лидерска позиция на „Българска фондова борса
–София“ АД (БФБ) с 27- годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги. 
Посредникът предлага всички финансови инструменти допуснати до търговия на БФБ, 
чрез брокерски услуги „на гише“, по телефон, както и чрез електронните платформи 
ELANA BG Trader и COBOS.

„Елана Трейдинг" АД предлага брокерски услуги за търговия с чуждестранни акции
чрез партньорства с реномирани международни контрагенти. Съществен дял от 
търговията се дължи на дългогодишно партньорство с водещата европейска банка 
Saxo Bank, като от 2010 година е установено и white label партньорство чрез 
платформата ELANA Global Trader.

„Елана Трейдинг" АД осигурява достъп до чуждестранните фондови пазари и чрез
партньорство с водещата американска брокерска компания Auerbach&Grayson, която 
има брокерска мрежа на 123 пазара.  

Подборът на брокери и контрагенти се осъществява изцяло в съответствие с 
Политиката по изпълнение на клиентски нареждания при сделки с финансови 
инструменти в „Елана Трейдинг“ АД, която от своя страна гарантира, че съответният
брокер (контрагент) може да осигури следните критерии/услуги:

1. Способността на съответния брокер да изпълнява поръчките по най-добрия
възможен начин, като се вземат предвид следните критерии:

1.1. Цена и разходи за изпълнението на поръчката

1.2. Достъп и предоставяне на ликвидност

1.3. Скорост и надеждност на изпълнението на поръчките

1.4. Надеждна обработка и сетълмент на транзакции, включително технически
изисквания, необходими за ефективна обработка

2. Комплексни брокерски услуги с постоянно качество

3. Финансова надеждност

Широката мрежа от партньорства позволява постигането на максимално благоприятни 
условия за търговия за клиентите на „ЕЛАНА Трейдинг“ АД чрез различни способи, 
включително обединяване на клиентски поръчки.

През разглеждания период е осъществяван непрекъснат контрол на брокерите и 
контрагентите на „ЕЛАНА Трейдинг“ АД, като не са регистрирани значими проблеми. 
Не се е налагала промяна в подбора на брокерите. Текущите ни брокери и 
контрагенти позволяват покриването на пълния спектър от търсените от клиентите на 
„ЕЛАНА Трейдинг“ АД услуги. 



При изготвяне на анализа за качеството на изпълнение, към момента на публикуване 
на данните, се използва единствено налична информация в „Елана Трейдинг“ АД
(собствени данни). Не са използвани данни от доставчик на консолидирани данни.


