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1. Általános rendelkezések 

1.1. A Megbízások Legjobb Teljesítésére Vonatkozó Szabályzat (a továbbiakban: 

“Szabályzat”) írja elő azokat a feltételeket és alapelveket, melyek alapján az Admiral Markets 

UK Ltd (a továbbiakban: “Befektetési Vállalkozás”) a Befektetési Vállalkozás professzionális 

és lakossági ügyfelei részéről érkező, pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízásokat (a 

továbbiakban: “Megbízások”) teljesíti, illetve továbbítja.  

1.2. Kérjük, vegye figyelembe azt a tényt, hogy annak ellenére, hogy a Befektetési 

Vállalkozás minden tőle elvárható intézkedést meghoz annak érdekében, hogy az ügyfelek 

Megbízásait a lehető legjobban teljesítse, a Befektetési Vállalkozás nem szavatolhatja azt, 

hogy minden egyes Megbízást az ügyfelek számára a legjobb módon tudja teljesíteni. 

1.3. A Befektetési Vállalkozás részéről minden ügyfele számára megfogalmazott kötelező 

elvárás, hogy részleteiben ismerjék meg jelen Szabályzat tartalmát és győződjenek meg 

arról, hogy az itt lefektetett alapelvek számukra elfogadhatók és egyetértenek azokkal. A 

Befektetési Vállalkozás lehetőségei szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

Megbízások teljesítése alkalmával ragaszkodjon a Szabályzatban foglaltakhoz.   

2. Az ügyfelek által megfogalmazott külön rendelkezések 

2.1. Amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy saját külön rendelkezéseket fogalmaz meg a 

Megbízás teljesítésével kapcsolatosan, a Megbízást az adott rendelkezéseknek megfelelően 

kell teljesíteni. Az ügyfél részéről a Befektetési Vállalkozás részére előírt külön rendelkezések 

teljesítésére vonatkozó utasítások olyan helyzetbe hozhatják a Befektetési Vállalkozást, hogy 

az nem tudja minden esetben szó szerint betartani a Szabályzatban foglalt azon alapelveket, 

melyek célja az ügyfél által megfogalmazott Megbízásnak az ügyfél számára történő lehető 

legjobb teljesítése.   

2.2. A Befektetési Vállalkozás úgy értelmezi, hogy adott Megbízást akkor teljesítette a 

lehető legjobban, hogyha az ügyfél által előírt egyedi utasításoknak megfelelően járt el. 
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2.3. Amennyiben befektetési vagy egyéb, kiegészítő szolgáltatásokról szóló egyezség 

születik egy lakossági ügyfél és a Befektetési Vállalkozás közt, úgy, hogy az Ügyfél a 

Befektetési Vállalat részére a befektetés tekintetében saját, külön rendelkezéseket ír elő, 

amint az jelen Szabályzat 2.1 pontjában meg van fogalmazva, a Befektetési Vállalt 

figyelmezteti az ügyfelet, hogy ezeknek az utasításoknak a teljesítése akadályozhatja a 

Befektetési Társaságot azoknak a már kidolgozott intézkedéseknek a foganatosításában, 

illetve eljárásoknak az életbe léptetésében, amelyek a Megbízásnak az ügyfél részére 

történő legjobb teljesítését garantálhatják.  

 

3. Az utasítások legjobb teljesítéséhez szükséges kiemelt 

fontosságú tényezők 

3.1. A Befektetési Vállalkozás a Megbízások teljesítése, illetve továbbítása alkalmával az 

alábbi tényezőket veszi figyelembe: 

3.1.1. Szolgáltatás teljes ellenértéke (a befektetési eszköz értékéből és a teljesítés 

költségeiből képzett összeg, beleértve az ügyféllel kapcsolatosan felmerülő költségeket, 

melyek a közvetlenül kapcsolódnak a Megbízáshoz, beleértve a kereskedési helyszínekre 

vonatkozó illetékeket, elszámolási és kiegyenlítési költségeket, valamint minden olyan, 

harmadik fél számára fizetendő költséget is, amelyek a Megbízás teljesítéséhez 

szükségesek); 

3.1.2. a teljesítés és az elszámolás gyorsasága;  

3.1.3. a teljesítés és az elszámolás valószínűsége; 

3.1.4. a Megbízás és a tranzakció típusa és nagysága, valamint annak a piacra való hatása; 

3.1.5. Egyéb olyan tényezők, amelyek a Befektetési Vállalkozás értékelése szerint a Megbízás 

teljesítése szempontjából meghatározó jelentőségűek.  

3.2. Lakossági ügyfelek részére a elérhető legjobb eredmény a szolgáltatás teljes 

ellenértéke alapján van meghatározva. A szolgáltatás teljes értéke a befektetési eszköz 

értékéből és a teljesítés költségeiből képzett összeg, beleértve az ügyféllel kapcsolatosan 

felmerülő költségeket, melyek a közvetlenül kapcsolódnak a Megbízáshoz, beleértve a 

kereskedési helyszínekre vonatkozó illetékeket, elszámolási és kiegyenlítési költségeket, 
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valamint minden olyan, harmadik fél számára fizetendő költséget is, amelyek a Megbízás 

teljesítéséhez szükségesek. 

3.3. Professzionális ügyfelek részére az elérhető legjobb eredményt szintén a teljes 

ellenérték alapján határozzuk meg. Amennyiben egy, saját külön rendelkezésekkel kiadott 

Megbízás estén a brókernek oka van azt hinni, - saját meggondolása vagy az ügyféltől kapott 

információk alapján – hogy a Megbízás természetéből, az ügyfélhez kapcsolódó, vagy egyéb 

tényezőkből kifolyólag, mint például a teljesítés és az elszámolás valószínűsége, ezeknek a 

tényezőknek a súlya, jelentősége nagyobb, akkor a megbízás teljesítésekor ezeket 

figyelembe fogja venni. Ilyen esetekben a bróker egy becslést fogalmaz meg azzal 

kapcsolatosan, hogy a tranzakciónak a teljes ellenérték szempontjából történő 

maradéktalan teljesítése, egyben a tranzakció gyors és teljes körű teljesítése biztosított-e 

vagy sem. Amennyiben ez nem tűnik biztosítottnak, a bróker a teljesítés és a kiegyenlítés 

valószínűségének alapján megbecsüli, hogy a Megbízásnak a teljes ellenérték szempontjából 

történő részleges teljesítése esetlegesen előnyösebb-e az ügyfél részére, mint annak 

maradéktalan teljesítése. Amennyiben a maradéktalan teljesítés nem megalapozott, a 

bróker a tranzakció és kiegyenlítés teljesítés szempontja alapján dönt. A bróker ugyanakkor 

felméri az ügyfél részére történő kifizetési idő hosszának (a tranzakció sebessége) esetleges 

negatív hatásait és a potenciális veszteségekre vonatkozó kockázatokat, amelyeket ennek 

elhúzódása okozhat az ügyfél számára. Amennyiben ezek értéke meghaladja a teljes 

ellenérték alapján elérhető nyereségeket, a bróker a tranzakció teljesítésének sebessége 

alapján dönt.  

3.4. Amennyiben befektetési vagy egyéb, kiegészítő szolgáltatásokról szóló egyezség 

születik egy lakossági ügyfél és a Befektetési Vállalkozás közt, a Befektetési Vállalat értesíti 

az ügyfelet arról, hogy a Megbízás által elérhető legjobb eredményt jelen Szabályzat 3.2 

pontjában leírtak alapján határozzák meg, kivéve azokat az eseteket, amikor az ügyfél saját, 

külön rendelkezéseket ír elő a Megbízás teljesítésének tekintetében. 

4. Kereskedési helyszínek 

4.1. Amikor a pénzügyi eszközzel nem csak egyetlen szabályozott piacon vagy kereskedési 

helyszínen kereskednek, a Befektetési Vállalkozás fogja kiválasztani, hogy melyik 

szabályozott piacot vagy elfogadott kereskedési helyszínt tekinti a teljesítés helyszínének, 

annak alapján, hogy az elszámolás valószínűsége hol a legnagyobb.  

4.2. A Befektetési Vállalkozás nem tudja és nem is szándékszik folyamatosan újra számolni 

a kifizetés valószínűségét minden egyes kereskedési helyszínre, amikor ügyfeleitől újabb 
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Megbízás teljesítésére kap felkérést. A Befektetési Vállalkozás a kereskedési helyszínt, illetve 

az elszámolás valószínűségét általában véve az addigi teljesítménymutatók alapján 

határozza meg.   

4.3. Specifikus pénzügyi eszközök esetén előfordulhat, hogy egyetlen olyan kereskedési 

helyszín található a Befektetési Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott kereskedési 

helyszínek listáján, amely az adott eszköz kereskedésével foglalkozik. Amennyiben a 

Megbízás teljesítése egy ilyen helyszínre irányul, feltételezhető hogy a Befektetési 

Vállalkozás a lehető legjobb eredményt éri el. 

4.4. Az első nyilvános ajánlattételre vonatkozó Megbízásokat a Befektetési Vállalkozás 

kapja kézhez, majd továbbítja a megbízóhoz vagy annak képviselőjéhez, a megbízás 

feltételeinek függvényében.   

4.5. A Szabályzat 1. sz. Függeléke tartalmazza a Befektetési Vállalkozás legjelentősebb 

kereskedési helyszíneinek listáját, amely elérhetőségi címe a világhálón: 

www.admiralmarkets.co.uk  

Amennyiben szükséges, a Befektetési Vállalkozás egyéb, a listán nem szereplő kereskedési 

helyszíneket is használhat a Megbízás teljesítése során, ha ez lényegesnek tekinthető a 

Megbízás legjobb teljesítése szempontjából.  

5. A Megbízások teljesítésének általános szabályzata 

5.1. A Befektetési Vállalkozás egy Megbízást a következő módon teljesíthet:  

1. szabályozott piacon vagy egy multilaterális kereskedési rendszerben; 

2. nem-szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben 

5.2. Amennyiben az Ügyfél Megbízását szabályozott piacon vagy egy multilaterális 

kereskedési rendszerben teljesítik, a Megbízást összehasonlítják egy másik fél Megbízásával, 

a kereskedési helyszín szabályainak megfelelően. 

5.3. Amennyiben az ügyfél limit áras Megbízást ad a szabályozott piacon kereskedésre 

jogosult pénzügyi eszközökre nézve, amelyet az uralkodó piaci viszonyokra való tekintettel 

nem teljesítenek azonnali hatállyal, a Befektetési Vállalkozás nem kötelezhető a limit áras 

http://www.admiralmarkets.co.uk/
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Megbízás nyilvánosságra hozatalára, hacsak a Befektetési Vállalkozás nem dönt ennek 

ellentétéről vagy ha az ügyfél kifejezetten kéri ezt.  

5.4. Szabályozott piacon kívül történő vagy multilaterális kereskedési rendszerben történő 

kereskedés az ügyfélmegbízás útján az alábbi módokon történhet: 

1. egy másik ügyfél Megbízásával történő összehasonlítás útján teljesítik; 

2. a Befektetési Vállalkozás ellenében teljesítik; 

3. harmadik fél ellenében teljesítik. 

5.5. A Befektetési Vállalkozás rendelkezik azokkal a jogosultságokkal melyek segítségével 

az Ügyfélmegbízást szabályozott piacon kívül vagy multilaterális kereskedési rendszerben 

teljesítheti, kivéve azokat az eseteket, amikor az ügyfél arról értesíti a Befektetési 

Vállalkozást, hogy megtiltja a kérdéses Megbízásnak szabályozott piacon kívül történő 

teljesítését és a Megbízást csak olyan szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési 

rendszerben kell teljesíteni, melyeken a Befektetési Vállalkozás jelen van (direkt módon vagy 

brókeren keresztül).  

6. Az osztalékokra és egyéb, szabályozott pénzügyi piaci 

körülmények közt kereskedésre elfogadott pénzügyi 

eszközökre vonatkozó Utasítások teljesítése 

6.1. A Befektetési Vállalkozás a pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízásokat általában 

véve szabályozott piacon történő vagy multilaterális kereskedési rendszerben folytatott 

pénzpiaci eszközökkel (pl. részvények, standardizált származékok, olyan befektetési alap 

részvényei, amely szabályozott módon hivatalos kereskedést folytathat) történő kereskedés 

útján teljesíti, az alábbi eljárásnak megfelelően: 

6.1.1. A Megbízás teljesítése a lehető leggyorsabban történik, de nem később, mint 2 (két) 

perccel a megbízás kézhezvétele után, továbbítva a Megbízást azon kereskedési hely felé, 

mely a Befektetési Vállalkozás véleménye alapján az ügyfél számára a legjobb eredményt 

produkálja. 

6.1.2. A Befektetési Vállalkozás jogosult a Megbízás továbbításának késleltetésére vagy 

annak egymást követő részletekben történő továbbítására (a Befektetési Vállalkozás 

késleltetheti a továbbítást abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a piaci viszonyok, 
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likviditási okok vagy a Megbízás nagysága és természete miatt ez az ügyfél számára a 

leghasznosabb megoldás) 

6.1.3. A Megbízásokat összegyűjtve, Összevont Megbízás formájában is leadhatják, a 

Befektetési Űrlapnak az Összeférhetetlenségek Kezelésére, Tranzakciós Megbízások és 

Személyi Tranzakciók Teljesítésére irányuló fejezetében ismertetett eljárásoknak 

megfelelően. 

6.1.4. Amennyiben egy Megbízást a Befektetési Vállalkozó vagy egy másik ügyfél ellenében 

teljesítenek, a teljesítési ár a piaci árak figyelembevételével történik. 

6.1.5. A Megbízást teljesítés céljából jelen Szabályzat 10. fejezetében foglaltaknak 

megfelelően továbbítják. 

 

7. Szabályozott pénzügyi piacon kívüli pénzügyi eszközökre, 

valamint egy adott Multilaterális Kereskedési Rendszerre 

vonatkozó utasítások teljesítése 

7.1. A 7. fejezet rendelkezéseit azoknak a Megbízásoknak a feldolgozáskor használjuk, 

amelyek során tőzsdén kívüli eszközökkel közvetlenül kereskednek tőzsdén jegyzett 

eszközök ellenében, mint például:    

1. kötvények; 

2. pénzpiaci eszközök; 

3. fix jövedelmű derivatívák, árfolyam-derivatívák, illetve egyéb tőzsdén kívüli eszközök. 

7.2. Ilyen Megbízások felvétele esetén a Befektetési Vállalkozás normál esetben megadja a 

becsült vagy rögzített árakat közvetlenül az ügyfél részére. Ezek után a felek egy vásárlási 

szerződést kötnek abban az esetben, ha az ügyfél elfogadja a Befektetési Vállalkozás által 

megadott rögzített árat, vagy irányárak esetén, amikor a Befektetési Társaság megerősíti az 

árat és azt az Ügyfél elfogadja. Mivel ilyen helyzetben egy egyezséget kötnek a Befektetési 

Vállalkozás és az ügyfél közt, a Befektetési Vállalkozás nem teljesíti vagy nem továbbítja a 

Megbízást az ügyfél nevében, ugyanakkor nem alkalmaznak titoktartást az ügyfél 

Megbízásának tekintetében. Ennek szellemében, jelen Szabályzat nem érvényes ilyen 

esetekre. Ugyanakkor a Befektetési Vállalkozás minden esetben az ügyfél érdekében jár el 

és ez az érdek-összeférhetetlenség elkerülésének figyelembevétele mellett történik. 
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7.3. Amennyiben a Befektetési Vállalkozás az ügyfél nevében és annak érdekében teljesíti 

a Megbízást, normál esetben a Befektetési Vállalkozás ellenében piaci áron teljesíti a 

Megbízást, ezt az árat az illető eszköz külső referencia árán számolják ki, amennyiben ezek 

az adatok elérhetők, melyekhez hozzáadódik még a kereskedelmi haszon felára, illetve a 

tőkeköltségek és a partnerkockázat is.  

8. Szabályozott pénzügyi piacon nem engedélyezett 

pénzügyi befektetési alapok részvényeire, valamint egy 

adott Multilaterális Kereskedési Rendszerre vonatkozó 

utasítások teljesítése 

 

8.1. A Befektetési Vállalkozás teljesíti a szabályos piacon kereskedésre nem jogosult 

befektetési alapok részvényeire vonatkozó vagy a multilaterális kereskedési rendszereket 

érintő Megbízásokat, a befektetési alapokat kezelő cégek (vagy hasonló szereppel bíró 

személy) irányába, a befektetési alap szabályzata alapján elvárt teljesítése céljából történő 

továbbítása által. Az árakra vonatkozó további információk az illetékes befektetési 

alapkezelő cégeknél érhetők el.   

9. Előre megtárgyalt ügyletek 

9.1. Bizonyos esetekben, mint például a kockázati árak megállapítása esetén, a Befektetési 

Vállalkozás megad egy rögzített árat vagy egy irányárat közvetlenül az Ügyfél számára. Ilyen 

esetekben a felek egy vásárlási egyezséget kötnek, amely során az ügyfél elfogadja a 

Befektetési Vállalkozás által megadott rögzített árat, vagy irányárak esetében a Befektetési 

Vállalkozás megerősíti az ügyfél számára az árat, az ügyfél pedig elfogadja azt.   

9.2. Egyéb esetekben az ügyfél a Befektetési Vállalkozást egy adott egyezség 

megkötésének vagy egyéb, a pénzügyi eszközökre (például, de nem kizárólag biztonságos 

finanszírozási tranzakciókra) vonatkozó szándékával keresi meg. Ilyen esetekben a 

Befektetési Vállalkozás, egyeztetések után, úgy dönthet, hogy egyezségre lép az ügyféllel a 

közösen elfogadott feltételek tiszteletben tartása mellett. 

9.3. Mivel ilyen helyzetben egy egyezséget kötnek a Befektetési Vállalkozás és az ügyfél 

közt, a Befektetési Vállalkozás nem teljesíti, vagy nem továbbítja a Megbízást az ügyfél 
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nevében, ugyanakkor nem alkalmaznak titoktartást az ügyfél Megbízásának tekintetében. 

Ennek szellemében, jelen Szabályzat nem érvényes ilyen esetekre. Ugyanakkor a Befektetési 

Vállalkozás minden esetben az ügyfél érdekében jár el és ez az érdek-összeférhetetlenség 

elkerülésének figyelembevétele mellett történik.  

10. Az utasítások továbbítása 

10.1. A Megbízásoknak a Befektetési Vállalkozás számára direkt módon elérhető 

kereskedési helyszíneken kívüli (ahol a Befektetési Vállalkozás nem direkt módon 

kereskedik) tranzakciós kereskedések tárgyát képező forgó pénzügyi eszközökkel történő 

teljesítése esetén a Befektetési Vállalkozás utasítja a brókert, aki a továbbiakban teljesíti a 

Megbízást, mégpedig saját kereskedői politikájának megfelelően szabályozott piacon vagy 

multilaterális kereskedési rendszeren keresztül, esetleg rendszeres internalizálóként, vagy 

pedig teljesítés céljából továbbítja a Megbízást egy harmadik félként megjelenő bróker 

részére.  

10.2. Amikor a Befektetési Vállalkozás teljesítés céljából Megbízásokat továbbít harmadik 

fél részére, a Befektetési Vállalkozás nem irányíthatja a teljesítési eljárást, illetve nem 

szavatolhatja annak olyan módon történő teljesítését, amely jelen teljesítési politika 

alapelveinek maradéktalanul megfelelhetne. Ugyanakkor a Megbízások továbbításakor a 

Befektetési Vállalkozás a Megbízás harmadik fél részére történő továbbításakor, vagy akkor, 

amikor azt kell el döntenie, hogy az ügyfél számára a Megbízás természete szempontjából 

melyik legkedvezőbben eljáró harmadik felet kell kiválasztania, a jelen Szabályzatban 

foglaltak szerint fog eljárni. A Befektetési Vállalkozás minden lehetséges erőfeszítést meg 

fog tenni annak érdekében, hogy a kiválasztott bróker a legjobb teljesíthető eredményt érje 

el, ezt azonban nem tudja minden egyes brókeren keresztül történő kereskedés esetében 

szavatolni. 

10.3. Azon brókerek listája, akikhez a Befektetési Vállalkozás a Megbízásokat továbbítja, 

jelen dokumentum végén található. 

 

11. Kereskedhető pénzügyi eszközök, megengedett 

utasítások típusai és az utasítások érvényességi ideje 
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11.1. A Befektetési Vállalat korlátozhatja azon pénzügyi eszközök sokaságát, amelyekkel 

az ügyfél kereskedhet, vagyis nem biztos, hogy az ügyfél minden, a Befektetési Vállalkozás 

számára a kereskedési helyszíneken közvetlenül vagy közvetett módon hozzáférhető 

pénzügyi eszközzel kereskedhet. 

11.2. A Befektetési Vállalkozásnak joga van az ügyfél számára hozzáférhető Megbízások 

típusait korlátozni (pl. piaci, illetve limit áras Megbízások általában hozzáférhetők), még 

abban az esetben is, ha a kereskedési helyszínen, ahol az adott eszközökkel kereskednek, 

több típusú Megbízás érhető el. 

11.3. A limit áras Megbízás egy olyan Megbízás, amelyet a Befektetési Vállalkozáshoz 

nyújtottak be abból a célból, hogy adott számú pénzügyi eszközt az ügyfél által megadott 

vagy annál kedvezőbb áron adja vagy vegye. A limit áras Megbízások teljesítése lehet 

részleges is. 

11.4. A piaci Megbízás egy olyan Megbízás, amelyet Befektetési Vállalkozáshoz nyújtottak 

be abból a célból, hogy adott számú pénzügyi eszközt a hozzáférhető legjobb áron adja vagy 

vegye. A piaci Megbízások teljesítése lehet részleges is, amennyiben a piac mélysége nem 

elegendő a teljes Megbízás maradéktalan teljesítéséhez, a kereskedési helyszínen 

korlátozások vannak megszabva vagy egyéb olyan akadályok miatt, amelyek a maradéktalan 

teljesítést ellehetetlenítik. Amennyiben a maradéktalan teljesítés nem lehetséges, a 

Befektetési Vállalkozás olyan mértékben teljesíti a Megbízást, amennyiben az számára 

lehetséges, majd ezután törli a Megbízást. 

11.5. A Befektetési Vállalkozás korlátozhatja az Ügyfélmegbízás érvényességi idejét és 

lerövidítheti azt a Megbízás teljesítésére kijelölt kereskedési helyszín által előírt teljesítési 

időtartamokhoz viszonyítva.  

 

12. Jelen eljárás összegzése és kiegészítése 

12.1. A Befektetési Társaság szabályos időközönként, de legalább évente megvizsgálja, 

hogy a kiválasztott kereskedési helyszínek, brókerek vagy éppenséggel a Befektetési 

Vállalkozás szabályzatában foglalt alapelvek alkalmasak-e az ügyfél szempontjából vett 

legjobb eredmény elérésére a Megbízás teljesítése során.  
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12.2. A kiértékelés során a Befektetési Vállalkozás az alábbi szempontok szerint eldönti, 

hogy:  

1. az ügyfél számára kedvezőbb eredmény a Megbízás más kereskedési helyszínen történő 

kereskedés vagy annak más vagy külső brókerhez történő továbbítása által érhető el; 

2. az a kereskedési helyszín, amely esetében a Megbízás teljesítésének és rendezésének 

legmagasabb a valószínűsége, milyen mértékben biztosítja az ügyfél számára a legjobb 

eredmény elérését. 

12.3. A brókerek értékelése az alábbi szempontoknak megfelelően történik: 

1. a Szabályzat 3. fejezetében foglalt alapelvek;  

2. a brókerek által használt kereskedési helyszínek; 

3. a bróker vállalkozókészsége, cselekvőképessége és a Befektetési Vállalkozás ügyfeleinek 

prioritásainak és szándékainak megértése és azok szem előtt tartása;  

4. a bróker a Befektetési Vállalkozás ügyfelei számára még milyen egyéb szolgáltatásokat 

tud biztosítani, mint például a tanácsadás és az elemzések;  

5. a Befektetési Vállalkozásnak a brókerhez fűződő szakmai, ugyanakkor a kettejük közt 

fennálló bizalmi viszony szilárdsága; 

6. melyek a brókernek a Megbízás teljesítésére irányuló legjobb teljesítés szabályai, illetve 

hogy milyen módon tájékoztatja az ügyfeleket a teljesítési szabályokról.  

12.4. A szabályzat bármilyen mértékű módosítását a Befektetési Vállalkozás 

nyilvánosságra hozza a világhálón a www.admiralmarkets.co.uk címen elérhető honlapján.  

A változások és módosítások a honlapon történő megjelenésüktől kezdve lépnek hatályba. 

Függelék 

Kiemelt kereskedési helyszínek listája 

Az Admiral Markets UK Ltd. egyedüli Likviditás szolgáltatója az Admiral Markets AS. 
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