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Boat intensifierar förberedelserna  
inför MiFID II 
Den brittiska tillsmyndigheten Financial Conduct Authority (FCA) har beviljat 
rapporteringstjänsten TRADEcho godkännande att erbjuda tjänster som en så kallad APA 
(approved publication arrangement). Detta gör det möjligt för tjänsten att gå in i den sista 
fasen av förberedelser inför lanseringen av nya regelverk. Tjänsten TRADEcho tillhandahålls i 
partnerskap mellan Cinnobers dotterbolag Boat Services Ltd och London Stock Exchange Group. 
 
Godkännandet från FCA innebär att TRADEcho kan erbjuda värdepappersföretag tjänster för att 
uppfylla rapporteringskrav inom ramen för det europeiska regelverket MiFID II (Markets in 
Financial Directive II). MiFID II träder i kraft i januari 2018. I dagsläget har över 350 kunder 
anslutit sig till TRADEcho för att kunna rapportera affärer enligt MiFID II.  
 
"Det nya regelverket har en enorm inverkan på banker och värdepappersföretag globalt. 
TRADEcho är väl positionerat för att stötta industrin under MiFID II”, säger Jamie Khurshid, VD 
för Boat Services Ltd, helägt dotterbolag till Cinnober. "Vi har över ett decenniums erfarenhet 
av att tillhandahålla rapporteringstjänster för OTC-handel och har rapporterat in över en halv 
miljard affärer till ett värde av 50 triljoner pund och publicerat 18 miljarder kvoteringar. 
Marknaden ser värdet i våra tjänster och att använda sig av en leverantör med erfarenhet av 
rapportering som uppfyller lagar och regelverk. Våra försäljningsinsatser och kunddialoger 
kommer nu att intensifieras under andra halvåret av 2017." 

Under de senaste månaderna har flera leverantörer av elektroniska handelssystem formaliserat 
partnerskap med TRADEcho för att automatisera sina MiFID II-handelsrapporteringstjänster. 
Detta innebär att deras kunder får tillgång till TRADEcho för att rapportera handel i enlighet 
med EU-direktivet. De får även tillgång till TRADEchos unika Smart Report Router (SRR) som 
hjälper dem att fastställa hur ett avslut bör rapporteras. 
 
”De här partnerskapen är väldigt viktiga för oss och utökar vår marknadstäckning ytterligare”, 
fortsätter Khurshid. ”Totalt är nu 26 leverantörer av elektroniska handelssystem anslutna till 
TRADEcho, och fler väntas ansluta under senare delen av 2017. Dessa aktörer har hundratals 
firmor som kunder vilka ges tillgång till våra tjänster. Exakt hur många av dessa som kommer 
vara skyldiga att rapportera sina affärer i enlighet med MiFID II återstår att se men vi kan vara 
säkra på att dessa partnerskap ger nya kunder och gör att vi når en större del av marknaden."  
 
Övertagandet och vidareutvecklingen av rapporteringstjänsten Boat utgör en viktig del i 
Cinnobers strategi att bredda sin marknad, från att tidigare enbart vända sig till börser och 
clearinghus till att även inkludera banker och mäklarhus. Merparten av utvecklingskostnaderna 
för att etablera TRADEcho har nu tagits. Effekterna av tillströmningen av kunder kommer att 
visa sig då det nya regelverket träder i kraft i början av 2018.  

”De satsningar vi gör i vårt dotterbolag Boat och dess tjänst TRADEcho ska ses som en viktig 
investering för framtiden och den positiva utvecklingen vi sett de senaste månaderna är mycket 
glädjande,” säger Veronica Augustsson, Cinnobers vd. ”Vår traditionella verksamhet, där den 
brasilianska börsen nyligen genom att flytta över ytterligare tillgångsklasser till vår effektiva 
clearinglösning kunde minska marginalsäkerhetskraven på marknaden med över 6 miljarder 
dollar, kommer att tillsammans med framgångsrika dotterbolagssatsningar att bygga en allt 
starkare koncern med en bredare målgrupp.”  

Cinnober har sedan starten fokuserat på börs- och clearingteknologi och riktat sig till ledande 
börser och clearinghus över hela världen. Företaget breddar nu sin målgrupp genom att etablera 
dotterbolag med specialiserade, mycket konkurrenskraftiga erbjudanden. I dagsläget har tre 
dotterbolag etablerats med fokusområdena rapportering, client clearing och 



 
 

 
marknadsövervakning.  
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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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