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Ny derivatbörs har lanserats i Singapore 
med teknologi från Cinnober 
Den 25:e maj öppnade Asia Pacific Exchange (APEX) för handel på sin nya derivatbörs baserad i 
Singapore. De affärskritiska funktionerna för clearing och marknadsövervakning hanteras av 
systemlösningar från svenska Cinnober.   

APEX egna clearinghus, Asia Pacific Clear Pte Ltd, använder Cinnobers TRADExpress RealTime 
Clearing, ett kraftfullt realtidssystem för post-trade hantering av värdepappersaffärer som görs 
upp på börser och bilateralt, även kallat ”over the counter” (OTC).   

Irisium, dotterbolag till Cinnober och en ledande leverantör av system för marknadsövervakning 
och analys till finansiella institutioner, levererar APEX marknadsövervakningssystem. Med hjälp 
av Irisiums system kan APEX identifiera och utreda marknadsmanipulation och misstänkt 
handelsbeteende i realtid. 

Det första kontraktet att lanseras för handel på APEX är palmoljeterminer noterade i USD. 
Börsen avser att framöver erbjuda terminer och optioner som omfattar både råvaror och 
finansiella derivatprodukter, inklusive jordbruksprodukter, energi, petrokemi, metaller, räntor 
och aktieindex. 

"APEX vision är att etablera en marknadsplats som blir det asiatiska centret för referenspriser 
som används av globala marknadsaktörer", säger Eugene Zhu Yuchen, APEX grundare och vd.“En 
rättvis och välfungerande marknadsplats speglar genuin efterfrågan och tillgång. Genom vårt nära 
samarbete med Cinnober och Irisium kan APEX erbjuda en rättvis, transparent och reglerad 
handelsplats för samtliga marknadsaktörer.” 

“Vi är stolta över att nu vara i drift med våra lösningar även i Singapore,” säger Veronica 
Augustsson, vd för Cinnober Group. “Det är både hedersamt och kul att vara del av APEX 
lansering av en helt ny derivatbörs, där vi bidrar med våra realtidslösningar och den omfattande 
erfarenhet som Cinnober och Irisium tillsammans besitter inom clearing och 
marknadsövervakning.”  

APEX är Singapores tredje derivatbörs vid sidan av Singapore Exchange Ltd och Intercontinental 
Exchange och har vid starten sex clearingmedlemmar.  

Palmolja är en av världens mest använda vegetabiliska olja och återfinns i varor såsom glass, 
snabbnudlar och läppstift. Indonesien och Malaysia är de största exportörerna av råvaran. 
Terminer på oraffinerad palmolja handlas mest aktivt på Bursa Malaysia Derivatives Berhad. Det 
finns sedan tidigare ingen större terminshandel av raffinerad palmolja.  
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Om Cinnober 
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. För ytterligare information, se 
www.cinnober.com. 
 

Om Irisium  

Irisium (tidigare Ancoa Software Ltd) tillhandahåller lösningar för marknadsövervakning och analys till 
aktörer på kapitalmarknaden. Tjänsterna är utvecklade utifrån marknadsexpertis och baserade på 
sofistikerad och flexibel teknologi. Irisium möjliggör för företag att både uppfylla regelkrav på 
övervakning och skapa värdefulla insikter som underlag för affärsutveckling. Irisium Ltd är ett dotterbolag 
till Cinnober Financial Technology. För ytterligare information, se www.irisium.com.    

Om APEX 
Asia Pacific Exchange Pte. Ltd. (APEX) är en derivatbörs i Singapore. APEX listar råvaruderivat och 
finansiella derivat som handlas av globala marknadsaktörer och listar för närvarande ett terminsavtal i 
USD gällande fysisk leverans av palmolja som sitt första kontrakt. 
 

Utifrån en global efterfrågan gällande produkter nära relaterade till den kinesiska ekonomin, har APEX 
målsättningen att tillhandahålla en robust plattform för internationella marknadsaktörer. Plattformen 
syftar även till att erbjuda en effektiv riskhantering till de kinesiska och internationella 
marknadsaktörerna. APEX clearinghus, APEX Clear, erbjuder innovativa clearing- och avvecklingstjänster 
täckandes samtliga tillgångsklasser och för alla sina börshandlade derivat. 
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