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SEB PREKYBOS VIETOS IR TARPININKAI 
 

 
SEB bankas gali vykdyti klientų pavedimus prekybos vietose, kuriose SEB yra narys arba dalyvis, arba gali 

perduoti klientų pavedimus kitiems tarpininkams  vykdyti kitose prekybos vietose. Pagal SEB klientų pavedimų 

vykdymo politiką, SEB bankas taip pat gali naudoti ir kitas prekybos vietas vykdyti pavedimus, jeigu tai būtų 

naudinga klientui. 

 

  

SEB yra šių prekybos vietų narys ir dalyvis: 
 

- NASDAQ Vilnius (reguliuojama rinka) 

- NASDAQ Riga (reguliuojama rinka) 

- NASDAQ Tallinn (reguliuojama rinka) 

- NASDAQ FIRST NORTH Vilnius (daugiašalės prekybos sistema)  

- NASDAQ FIRST NORTH Riga (daugiašalės prekybos sistema) 

- NASDAQ FIRST NORTH Tallinn (daugiašalės prekybos sistema) 

 

 

SEB naudojamų prekybos vietų ir tarpininkų sąrašas: 
 

Prekybos vieta Finansinės priemonės 

Airijos vertybinių popierių birža akcijos 

AMEX vertybinių popierių birža akcijos 

Australijos vertybinių popierių birža akcijos 

NYSE Euronext Amsterdam vertybinių popierių birža akcijos 

NYSE Euronext Brussels vertybinių popierių birža akcijos 

NYSE Euronext Lisbon vertybinių popierių birža akcijos 

NYSE Euronext Paris vertybinių popierių birža akcijos 

Frankfurto vertybinių popierių birža akcijos 

Honkongo vertybinių popierių birža akcijos 

Londono vertybinių popierių birža (SETS ir IOB) akcijos 

Madrido vertybinių popierių birža akcijos 

MICEX vertybinių popierių birža akcijos 

Milano vertybinių popierių birža akcijos 

NASDAQ Copenhagen vertybinių popierių birža akcijos 

NASDAQ Helsinki vertybinių popierių birža akcijos 

NASDAQ Riga vertybinių popierių birža akcijos, obligacijos 

NASDAQ Stockholm vertybinių popierių birža akcijos 

NASDAQ Tallinn vertybinių popierių birža akcijos, obligacijos 

NASDAQ Vilnius vertybinių popierių birža akcijos, obligacijos 

Nasdaq First North (Vilnius, Riga, Tallinn) akcijos 

NASDAQ vertybinių popierių birža akcijos 

NYSE vertybinių popierių birža akcijos 

Oslo vertybinių popierių birža akcijos 

Singapūro vertybinių popierių birža akcijos 

SIX Swiss vertybinių popierių birža (Šveicarija) akcijos 

Tokijo vertybinių popierių birža akcijos 

Toronto vertybinių popierių birža akcijos 

Varšuvos vertybinių popierių birža akcijos 

TSX Venture Exchange (Kanada) akcijos 
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Vienos vertybinių popierių birža akcijos 

Xetra vertybinių popierių birža akcijos 

 

 
SEB naudojamų tarpininkų sąrašas nėra išsamus ir esant poreikiui SEB gali naudotis ir kitų, sąraše 
nenurodytų tarpininkų investavimo paslaugomis. 

 

 

Tarpininkai Finansinės priemonės 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) akcijos, biržoje prekiaujami fondai 

SOCIETE GENERALE biržoje prekiaujami fondai 

Flow Traders B.V. biržoje prekiaujami fondai 

Susquehanna International Securities Ltd biržoje prekiaujami fondai 

Optiver V.O.F. biržoje prekiaujami fondai 
 

 
SEB bankas gali vykdyti klientų pavedimus savo sąskaita. Paprastai tokiu būdu sandoriai sudaromi 
dėl finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama ne prekybos vietose: 

- ne nuosavybės vertybinių popierių (obligacijų) sandoriai; 
- užsienio valiutos keitimo išvestinių finansinių priemonių (išankstinių, apsikeitimo ir 

pasirinkimo) sandoriai; 
- palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių (apsikeitimo ir pasirinkimo) sandoriai; 
- struktūrinių investavimo priemonių sandoriai. 


