Orderuitvoeringsbeleid Van Lawick & Co. Vermogensbeheer B.V.
Van Lawick spant zich om cliënten zo goed mogelijk te bedienen. Daarbij volgt de
onderneming haar orderuitvoeringsbeleid. In dit orderuitvoeringsbeleid staat beschreven
hoe Van Lawick het best mogelijke resultaat zal proberen te bereiken wanneer orders voor
haar cliënten ter uitvoering bij derden worden geplaatst of aan derden worden doorgeven.
Conform de in de beheerovereenkomst vastgelegde afspraken gaan cliënten akkoord met
het orderuitvoeringsbeleid. Van Lawick acht voor een optimale uitvoering van orders de
volgende criteria van belang: prijs, kosten, snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering
en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante
aspecten.
Voor zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen (als bedoeld in
sub c van de definitie van ‘financieel instrument’ in artikel 1:1 van de Wet op het financieel
toezicht) geldt –gelet op bovengenoemde criteria– in beginsel dat aan- en verkoop orders
worden verzonden aan het door de aanbieder van het fonds geselecteerde
administratiekantoor. Voor beursgenoteerde beleggingsfondsen wordt per order bepaald of
het op een gereglementeerde markt of –indien mogelijk– rechtstreeks via de door de
aanbieder van het fonds geselecteerde administratiekantoor wordt aangekocht. Indien
keuze voor de gereglementeerde markt tot het beste resultaat zal leiden, heeft Van Lawick –
gelet op bovengenoemde criteria– BinckBank N.V. (“Binckbank”) en InsingerGilissen N.V.
(“IGB”) uitgekozen als orderuitvoerende partijen. Voor niet-beursgenoteerde
beleggingsfondsen geschiedt afrekening in beginsel op basis van de intrinsieke waarde van
het fonds. Meestal kan slechts één maal per dag gehandeld worden tegen de op die dag
geldende intrinsieke waarde. Om beleggers in en uit te laten stappen, maakt het fonds
kosten. Het fonds is gerechtigd die kosten door te berekenen aan de beleggers die in- en
uitstappen. De belegger betaalt deze kosten via een opslag of afslag van de koers. De
afrekenkoers kan dan enigszins hoger of lager zijn dan de werkelijke (intrinsieke) waarde
van het fonds. In het geval van orders in andere financiële instrumenten dan
beleggingsfondsen heeft Van Lawick –gelet op bovengenoemde criteria– BinckBank en IGB
uitgekozen als orderuitvoerende partijen. BinckBank en IGB hebben een zelfstandige
wettelijke verplichting om alle redelijke maatregelen te nemen om het best mogelijke
resultaat voor hun cliënten te behalen. BinckBank en IGB beschikken over een
orderuitvoeringsbeleid waaraan Van Lawick zich conformeert. Jaarlijks evalueert Van
Lawick de effectiviteit van het orderuitvoeringsbeleid van BinckBank en IGB, of zoveel
eerder indien zich een wezenlijke verandering voordoet in het orderuitvoeringsbeleid van
BinckBank of IGB. Tevens evalueert Van Lawick jaarlijks of de keuze voor BinckBank en IGB
nog steeds leidt tot het best mogelijke resultaat voor de klanten van Van Lawick.

