Categorieën van Cliënten bij Today’s Group
Today’s Group B.V. (‘Today’s Group’) is verplicht om de Cliënten onder te verdelen in categorieën met de
daarbij behorende wettelijke eisen en vereiste.
Today’s Group onderscheidt 3 categorieën:
1. Retail- of niet professionele cliënt;
2. Professionele cliënt;
3. In aanmerking komende tegenpartij (“ECP”).
1. Een Retail Cliënt is een rechts- of natuurlijk persoon die volgens de wet en regelgeving niet kan
worden beschouwd als professionele Cliënt zoals omschreven bij artikel 2.
Een niet professionele Cliënt kan vragen aan Today’s Group om als Professionele Cliënt te worden
beschouwd (“opt-up”). In dat geval zal Today’s Group volgens de door MIFID II opgelegde regels
bepalen of Cliënt voldoet aan minstens 2 van de 3 opgelegde voorwaarden:
• Cliënt heeft gemiddeld 10 transacties gedaan per kwartaal het afgelopen jaar van enige omvang;
• Cliënt heeft een portfolio van minimaal € 500.000 die samengesteld kan zijn uit bijvoorbeeld
financiële waarden en/of bankdeposito’s;
• Cliënt heeft minimaal 1 jaar hebben gewerkt op het gebied van beleggingsdiensten.
Indien Cliënt aan deze voorwaarde voldoet kan Cliënt opteren om als Professionele Cliënt te worden
beschouwd. Zodra dit heeft plaats gevonden kan Cliënt geen aanspraak meer maken op het
beleggingscompensatie stelsel.
2. Een Professionele Cliënt is een Cliënt die voldoet aan de hierboven beschreven eisen en als zodanig
wil worden behandeld door Today’s Group. Deze Cliënt heeft de nodige ervaring en kennis om
beslissingen zelf te maken en de risico’s hiervan goed en correct in te schatten.
Buiten de in artikel 1 genoemde voorwaarden om als Professionele Cliënt (Professionele belegger)
aangemerkt te worden kent Today’s Group ook de volgende Professionele Cliënten:
• Ondernemingen die een vergunning moeten hebben of onder toezicht staan om op de financiële
markten actief te zijn zoals beleggingsondernemingen en verzekeringsmaatschappijen;
• Grote bedrijven die voldoen aan de volgende 2 op 3 eisen:
o Balanstotaal van minimaal EUR 20 miljoen;
o Netto omzet van minimaal EUR 40 miljoen;
o Eigen vermogen van EUR 2 miljoen.
• Overheden, openbare instellingen, centrale banken en overige institutionele beleggers met als
hoofdactiviteit beleggen.
Indien gewenst, op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt, mag een Professionele Cliënt worden beschouwd
als een niet-professioneel belegger (“opt-down”). Dit laat de wet- en regelgeving toe. Professionele
Cliënten hebben een lagere beschermingsgraad.
3. Een In aanmerking komende tegenpartij is een professionele cliënt die in de financiële sector werkt
en van wie aangenomen wordt dat zij, wegens hun professionele doelstellingen, beschikken over de
nodige expertise inzake beleggingsbesluitvorming.
Hoe interpreteren wij het uitvoeringsbeleid
Wil Today’s Group voldoen aan ‘Best Execution’ dan dient er een uitvoeringsbeleid te zijn uitgewerkt.
Today’s Group verwijst hierbij naar haar uitvoeringsbeleid en Best Execution beleid. Hierbij heeft Today’s
Group rekening gehouden met diverse elementen die de uiteindelijke Best Execution bepalen. Hierbij
spelen de volgende elementen een rol: prijs, kosten en liquiditeit.
Today’s Group houdt rekening met de volgende criteria om het relatieve belang van de bovengenoemde
elementen te bepalen met het oog op de Cliëntgroepen:
• Is de Cliënt een professionele of een niet-professionele Cliënt?

Categorieën van cliënten

Today’s Group B.V.

01-06-2022

•
•

Kenmerken van het betreffende order, m.a.w. is de order ‘bestens’ of met een limiet en de
eventuele impact van de order in en op de markt.
Kenmerken van de beschikbare marktplaatsen waar de financiële instrumenten kunnen en mogen
worden uitgevoerd.

Voor Retail cliënten geldt dat het beste resultaat zal worden bepaald door de order te handelen tegen de
best mogelijke prijs met daar tegenover de laagst mogelijke kosten. De transactie kosten komen direct
ten laste van de Cliënt en houden direct verband met de uitvoering van de order. De Cliënt kan hierbij
denken aan; kosten van de handelsplaats, clearing en afhandelingskosten of lokale belastingen.
Voor Professionele Cliënten en ECP’s is het bovenstaande minder van belang bij het bepalen van het
best mogelijke resultaat. In bepaalde omstandigheden kan Today’s Group voor zowel niet-professionele
Cliënten alsmede voor professionele Cliënten, besluiten af te wijken van het beleid als dit in het belang is
van Cliënt voor een correcte uitvoering van de order. Hierbij moet gedacht worden aan de grootte van de
order en de liquiditeit in de markt danwel een zeer illiquide financieel instrument. Indien dit van
toepassing is, is Today’s Group gemachtigd om de order uit te voeren naar haar eigen oordeel waarbij
Today’s Group rekening zal houden met de snelheid van uitvoeren en de waarschijnlijkheid dat de order
zal worden uitgevoerd. Dit alles met in acht neming van het beste belang voor de Cliënt.
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