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Boat skapar momentum inom 
katastrofriskmodellering 
Boat Oasis, en modelleringsplattform för att räkna katastrofrisker inom 
(åter)försäkringsbranschen som erbjuds via Cinnobers dotterbolag Boat, har lagt till ytterligare 
riskmodeller och ökar därmed sin kundattraktion.  

Under tredje kvartalet har Boat avtalat med riskmodellutvecklaren COMBUS samt 
portföljsanalysverktyget TigerEye, vilka nu integreras i Boat Oasis erbjudande. Ytterligare 
aktörer kommer följa och integreras under fjärde kvartalet. COMBUS:s katastrofriskmodeller 
gällande skogsbränder, stormar, extrema lågtryck, tropiska cykloner och jordbävningar är de 
första modellerna på plattformen som täcker den australiska kontinenten. TigerEye, är ett 
analysverktyg för portföljutveckling inom återförsäkringsbranschen och har lagts till för att 
hjälpa kunderna att maximera prestanda. Detta är den första externa analystjänsten som 
integreras med Boat Oasis. 

Dessa tillägg kompletterar de i januari lanserade riskmodellerna som redan erbjuds via Boat 
Oasis, inkluderande Applied Research Associates (ARA) US Hurricane Model och CatRisk:s Middle 
East Earthquake. Boats erbjudande gentemot återförsäkringsbranschen erbjuder en effektiv och 
växande källa gällande avancerade riskmodeller och har i dagsläget 10 kunder som nyttjar olika 
kombinationer av modeller. För att underlätta försäkringsbranschen tillgång till dessa modeller 
har Boat nyttjat teknisk erfarenhet från moderbolaget Cinnober.  

”Boat Oasis är något av ett paradigmskifte och öppnar upp helt nya och effektiva möjligheter 
för den traditionella återförsäkringsbranschen,” säger Jamie Khurshid, vd för Boat Services Ltd. 
”Det finns ett stort intresse från leverantörer av olika typer av riskmodeller att integrera och 
inkludera sitt erbjudande på vår plattform. Vi har en bra efterfrågan och ser fram emot att 
dubbla vår kundkrets inom återförsäkringsbranschen de kommande sex månaderna.” 

Boat Oasis tillhandahåller en oberoende och transparent lösning som uppmuntrar till bredare 
modellutveckling och ger återförsäkringsbranschen effektivare tillgång till riskberäkningar 
gällande framförallt olika typer av katastrofscenarier. Satsningen på Boat Oasis syftar även till 
att skapa ett ekosystem som är skalbart och uppnår produktivitetsvinster och 
kostnadseffektivitet för slutkunderna inom den internationella återförsäkringsbranschen. Det 
har tidigare funnits svårigheter med att samla många modeller på samma plattform, då dessa 
kräver hög beräkningskapacitet och maximal tillgänglighet. I detta finns stora likheter med 
Cinnobers traditionella verksamhet inom börsteknologi.  

”Boat Oasis är ett utmärkt exempel på hur vi inom Cinnober nyttjar ny och innovativ teknologi 
för att lösa större branschutmaningar,” säger Veronica Augustsson, vd för Cinnober. 
”Katastrofsituationer som den i Texas just nu påminner branschen om hur viktigt det är med 
riskmodeller som kan hjälpa att hindra att de även utvecklas till ekonomiska kollapser. Det finns 
ett klart behov att underlätta och förbättra tillgången till avancerade riskberäkningar och det 
kommer i långa loppet förbättra våra samhällens ekonomiska motståndskraft.” 

Cinnober har sedan starten varit inriktat på börs- och clearingteknik, utvecklad för ledande 
börser och clearinghus på en global marknad. Bolaget utökar nu sin adresserbara målgrupp 
genom tre etablerade dotterbolag med anpassade och konkurrenskraftiga tekniska erbjudanden.  

Boat Services Ltd, vars tjänster traditionellt är inriktade på rapportering av 
värdepappershandel, kontaktades av branschorganisationen Oasis för att leverera en plattform 
för riskmodellberäkningar baserade på branschens framtagna ramverk Oasis Loss Modeling 
Framework. Boat ansågs vara ett naturligt val som leverantör av denna tjänst då man haft 100% 
tillgänglighet i sitt övriga erbjudande, baserat på Cinnobers teknologi, allt sedan starten 2007.  
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Om Cinnober Financial Technology  
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella 
tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets 
leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav 
gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov 
inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, 
indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer 
som Australian Securities Exchange, B3 (f.d. BM&FBOVESPA), Dubai Gold & Commodities Exchange, 
Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och 
Stock Exchange of Thailand. För ytterligare information om Cinnober och bolagets verksamhet, se 
www.cinnober.com  
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