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Best of Book (BoB) van Euronext is een Service voor
Best Execution (beste uitvoering) van orders van
particuliere beleggers. Hierbij bieden Liquidity Providers
prijsverbeteringen aan bij orders van particuliere beleggers.
De service wordt aangeboden binnen het robuuste en sterk
gereguleerde ‘Central Order Book’ van Euronext.
■ De Best of Book-service van Euronext helpt brokers van particuliere
beleggers om te voldoen aan de MiFID II-vereisten voor best
mogelijke uitvoering binnen een uniek platform voor alle liquide
aandelen verhandeld via Euronext, waardoor brokers potentieel niet
langer verplicht zijn om zich aan te melden op meerdere platforms.
■ Een speciaal ontworpen Retail Liquidity Provider (RLP) programma
biedt prijsoptimalisaties aan voor particuliere beleggers. Het
RLP-programma is erg competitief en staat open voor alle Euronextmembers en garandeert op deze manier een absolute neutraliteit.
■ RLP-quotes zijn werkelijke orders die worden uitgevoerd in directe
concurrentie met het Central Order Book van Euronext. Deze quotes
zijn dus ten minste even goed, of zelfs beter dan het European Best
Bid and Offer (EBBO)1.
■ Door een Retail Member Organisation (RMO) te worden kunt u zelf uw
orders van particuliere beleggingen uitvoeren binnen Best of Book en
daardoor een potentiële prijsverbetering behalen ten opzichte van
de EBBO, via de bestaande Euronext-markten.
■ U ontvangt dagelijks rapporten van Best Execution, aangeleverd door
een onafhankelijke data-aanbieder om conformiteit te verzekeren
met uw beleid voor Best Execution.

BoB van Euronext biedt u de beste prijs
DE BESTE PRIJS BIJ

PARTICULIERE BELEGGERS BESPAARDEN

98,68%

VAN DE UITGEVOERDE ORDERS

€106.294.908

EEN GEMIDDELDE PRIJSVERBETERING VAN

17,79%

VAN DE GEVALLEN OP EEN BETERE
PRIJS GEHANDELD DAN DE EBBO

€3,07

PER TRANSACTIE
(€2,80 gecorrigeerd voor transactiekosten)

Gemiddeld in 2021 (bron: Iress Market Data)

Voorbeeld: inkomende order van particuliere belegger

Koop 100 @ marktprijs

Handelen met Best of Book biedt een prijsverbetering dankzij de quote van de Retail Liquidity Provider (RLP).
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BoB maakt u het leven eenvoudiger

We kiezen geen partij

Heroverweeg de noodzaak om andere platformen te
raadplegen om Best Execution te verkrijgen omdat
u uw orders gewoon via uw bestaande toegang kunt
doorgeven.

In tegenstelling tot andere platforms biedt Euronext u
een werkelijke prijs om te handelen omdat u handelt
in volledige concurrentie binnen het Central Order
Book met de diepste liquiditeit in Europa.

Er is geen enkele IT-ontwikkeling nodig om een
RMO-lid te worden. U hebt toegang via uw bestaande
verbinding, zonder extra wachttijd of kosten.

Een pool van Liquidity Providers strijden om uw
orders en verbeteren potentieel de beschikbare prijs.
U hoeft vooraf geen Liquidity Providers te selecteren.
Er is geen belangenconflict in het Best of Boek
handelsmodel: we worden niet beheerd door Liquidity
Providers of brokers.
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U kunt ons vertrouwen

De prijs die u ziet is de prijs die u krijgt

We hebben vele jaren ervaring in het handelen op
de beurs en werken continu aan een veilige, eerlijke
en robuuste omgeving. De prijzen zijn handelbare
prijzen.
Best of Book voldoet aan de reglementaire vereisten
en handelaren krijgen het stempel van een
gereguleerde markt.
Het is daarmee volledig conform MiFID II.

100 beschikbaar @
Particuliere
belegger

U ziet competitieve prijzen in vergelijking met EBBO1,
volledig transparant op een extra laag van het Central
Order Book van de gereguleerde markt, inclusief
volledige transparantie voor en na de transactie.
U ontvang rapporten voor Best Execution zodat
beleggers de kwaliteit van de orderuitvoering en
prijsverbeteringen kunnen meten in vergelijking met
heldere, objectieve en meetbare benchmarks.

In de Best Execution analyse aangeleverd door een externe partij verwijst de EBBO (European Best Bid and Offer) naar een benchmark prijs die de
best mogelijke prijs is op alle Europese markten waar het aandeel op het moment van de transactie zou kunnen worden verhandeld.
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Waar kunt u Best of Book gebruiken?
De service is beschikbaar via de volgende Euronext-beurzen:
Amsterdam, Brussel, Dublin, Londen, Oslo en Parijs.

Hoe krijgt u toegang tot Best of Book?
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Als u geen directe member bent van Euronext

Als u een directe member bent van Euronext

■ Stuur uw order door via uw gebruikelijke broker
om toegang te hebben tot de Euronext-markten
■ Vraag ze om uw order te voorzien van het
specifieke RMO-merkteken
■ Vraag ze om de specifieke client-ID te gebruiken
zodat Euronext uw flow herkent
■ Uw broker kan u individuele Best Execution
rapporten toezenden

■ Voorzie uw order van het specifieke RMO-merkteken
■ Euronext stuurt u dagelijks en maandelijks Best
Execution rapporten
■ Euronext kan individuele Best Execution rapporten
genereren voor elk van uw klanten
■ Euronext kan eveneens individuele client-ID’s
ontvangen die rapporten produceren met Best
Execution details die u kunt doorgeven aan de
particuliere beleggers.

CONTACT
Roland PREVOT I Hoofd particuliere beleggingen in aandelen
+33 1 70 48 28 82 I rprevot@euronext.com
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