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Guy Carpenter väljer Simplitiums Modex-
tjänst för modellering av katastrofrisker 
Cinnobers helägda dotterbolag Simplitium meddelar idag att de har tecknat avtal med 
återförsäkringsspecialisten Guy Carpenter & Company, LLC gällande en egen dedikerad 
installation av ModEx, en tjänst för modellering och beräkning av katastrofrisker. 

ModEx är en oberoende och transparent plattform för katastrofmodellering som riktar sig till 
återförsäkringsbranschen. Avtalet ger Guy Carpenter en egen profilerad installation av 
modelleringstjänsten för egna och tredje parts katastrofriskmodeller man erbjuder sina kunder. 

Guy Carpenter, ett helägt dotterbolag till Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), är en 
ledande global risk- och återförsäkringsspecialist med över 2 300 anställda på mer än 60 kontor 
runt om i världen. Bolaget hjälper sina kunder att uppnå lönsam tillväxt genom en kombination 
av specialiserad återförsäkringsmäklare, strategisk rådgivning och branschledande analys.  

"ModEx både förbättrar tillgängligheten av katastrofriskmodeller och gör det enklare för företag 
att använda dessa modeller”, kommenterar Jamie Khurshid, vd för Simplitium. “Kontraktet med 
Guy Carpenter är en betydande milstolpe för oss då det är den första kunden som använder en 
dedikerad ModEx lösningen istället för en delad tjänst.” 

Läs mer i Simplitiums pressmeddelande här.  
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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, Dubai 
Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London 
Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand.  

Cinnober 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.  

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. För ytterligare 
information, se www.cinnober.com 
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