
         

 

 

 

MiFID II:N MUKAINEN KOOSTE KAUPPAPAIKKOJEN JULKISTAMISESTA 2023 

 

Sijoituspalvelulain tarkoittamana sijoituspalveluyhtiönä Power-Deriva Oy on MiFID II –

direktiivin mukaan velvollinen julkaisemaan viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä 

toteuttamispaikkaa rahoitusvälinelajeittain. Lisäksi Power-Deriva Oy on velvollinen 

julkaisemaan koosteen analyyseistä ja päätelmistä, joita olemme tehneet seurattuamme 

yksityiskohtaisesti toteutusten laatua toteuttamispaikoissa, joissa olemme toteuttaneet 

kaikki asiakastoimeksiannot edellisenä vuonna. 

Power-Deriva toteuttaa toimeksiantoja asiakkaiden antamien reunaehtojen puitteissa 

tavoitteena parhaan mahdollisen lopputuloksen saaminen. Arviointikriteereinä painotetaan 

ennen kaikkea hintaa huomioiden samalla kustannukset, nopeuden ja muut toimeksiannon 

toteutukseen liittyvät tekijät. 

Power-Deriva Oy:llä ei ole minkään toteuttamispaikan kanssa tehtyjä erityisjärjestelyitä eikä 

Power-Deriva Oy ole saanut hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja toteuttamispaikoilta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rahoitusvälinelaji Hyödykejohdannaiset ja päästöoikeudet (optiot ja futuurit, jotka on otettu kaupankäynninkohteeksi kauppapaikassa)

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin <1 kauppa 

pankkipäivää kohden EI

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä 

toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä)

Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna 

prosenttiosuutena kyseisen lajin 

kokonaisvolyymista

Osuus toteutetuista toimeksiannoista 

ilmaistuna prosenttiosuutena 

kyseisen lajin toteutetusta 

kokonaislukumäärästä

Passiivisten 

toimeksiantojen 

prosenttiosuus

Aggressiivisten 

toimeksiantojen 

prosenttiosuus

Kohdennettujen 

toimeksiantojen 

prosenttiosuus

NASDAQ COMMODITIES 5493003IZZWOHHJY1L88 100 % 100 % N/A N/A 100 %

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

Rahoitusvälinelaji Hyödykejohdannaiset ja päästöoikeudet (muut hyödykejohdannaiset ja päästöoikeusjohdannaiset)

Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin <1 kauppa 

pankkipäivää kohden EI

Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä 

toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä)

Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna 

prosenttiosuutena kyseisen lajin 

kokonaisvolyymista

Osuus toteutetuista toimeksiannoista 

ilmaistuna prosenttiosuutena 

kyseisen lajin toteutetusta 

kokonaislukumäärästä

Passiivisten 

toimeksiantojen 

prosenttiosuus

Aggressiivisten 

toimeksiantojen 

prosenttiosuus

Kohdennettujen 

toimeksiantojen 

prosenttiosuus

INTERCONTINENTAL EXCHANGE 5493000F4ZO33MV32P91 97,51 % 98,85 % N/A N/A 100 %

NASDAQ COMMODITIES 5493003IZZWOHHJY1L88 2,49 % 1,15 % N/A N/A 100 %

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)

Toteuttamispaikan nimi ja tunniste (MIC tai LEI)



         

 

 
 
HAITALLISTEN KESTÄVYYSVAIKUTUSTEN HUOMIOIMINEN SIJOITUSNEUVONNASSA 
 
 
Power-Deriva Oy antaa ammattimaisiksi asiakkaiksi luokiteltaville asiakkailleen 
sijoitusneuvontaa energia-alan hyödykejohdannaiskauppaan liittyen. Yhtiön asiakkaat käyvät 
johdannaiskauppaa pääasiassa hintariskin suojaustarkoituksissa. Asiakkaan yksilöity tarve 
määrittelee kulloinkin käytettävän rahoitustuotteen. 
 
Yhtiön omistajat ovat sopineet osakkaiden tasapuolisista oikeuksista yksimielisesti 
osakassopimuksessa. Osakkeenomistajilla on yhtäläiset oikeudet vaikuttaa yhtiön hallituksen 
jäsenten valintaan ja äänestysoikeus perustuu omistusosuuksien suhteeseen. Hallituksen 
jäseniä valitessaan osakkeenomistajat pyrkivät hallituksen jäsenten monimuotoisuuteen. 
Hallituksen jäsenet hoitavat tehtäviään riippumattomasti ja yhtäläisin äänioikeuksin. 
 
Yhtiö on järjestänyt henkilöstölleen rauhalliset työskentelyolosuhteet Helsingin keskustassa 
sijaitsevassa toimistossa. Työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti ja yhtiö panostaa 
työntekijöiden viihtyvyyteen. Yhtiössä pidetään tärkeänä henkilöstön kehittymistä ja 
säännöllistä kouluttamista. Yhtiön kaikilla työntekijöillä on aina voimassaoleva, 
työlainsäädännön mukainen työsopimus. 
 
Power-Deriva huomioi yhtiön omassa toiminnassa ympäristövaikutukset. Toimisto sijaitsee 
Helsingin keskustassa, jonne on hyvät yhteydet julkisilla liikennevälineillä. Yhtiö kierrättää 
käytöstä poistetut koneet ja laitteet yhteistyökumppaninsa avustuksella. 
  
Power-Derivan palkitsemispolitiikka ei ole ristiriidassa kestävän rahoituksen periaatteiden 
kanssa. Palkitsemispolitiikka kohtelee työtekijöitä tasa-arvoisesti. Palkkaus perustuu 
lainsäädäntöön, työntekijän koulutukseen, ammatilliseen osaamiseen ja kokemukseeen sekä 
kyseisen tehtävän vaativuuteen. Yhtiön tulospalkkiomalli on kaikille työntekijöille 
tasapuolinen ja yhtiön toiminnan luonne huomioiden yksittäisistä rahoitustuotteista 
riippumaton. 
 


