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CGI levererar global plattform för trade finance till SEB  
 
Den första banken med huvudkontor i Europa att implementera CGI:s heltäckande lösning 

för trade finance 
 

CGI har ingått avtal med SEB om att införa CGI:s handelslösning CGI Trade360. Genom samarbetet 

kommer SEB att kunna dra nytta av CGI:s globala expertis inom trade finance och framväxande digitala 

teknologier som t.ex. blockchain.  

 

SEB finns i ca 20 länder världen över och är en av de ledande bankkoncernerna i Norden. I Sverige och de 

baltiska länderna erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Norden och 

Tyskland har bankens verksamhet ett starkt fokus på affärs- och investeringsbanksektorn baserat på ett 

fullserviceerbjudande till företag och institutionella kunder.   

 

CGI Trade360 är en global molnbaserad transaktionsplattform som stödjer finansiella institutioners digitala 

omställning och tillhandahåller all programvara, infrastruktur och support som krävs för att hantera deras 

globala handelsverksamhet. Tjänsten omfattar en portal för end-to-end-transaktionshantering som stödjer 

alla aspekter av kundernas arbetsflöden, inklusive regelefterlevnad. CGI Trade360 har goda referenser från 

kunder i Nordamerika, Asien och Europa, där tjänsten används av några av världens största banker inom 

handelsområdet.  SEB är den första banken med huvudkontor i Europa som kommer att implementera 

lösningen.  

 

– Den största fördelen med CGI Trade360 är att den ger våra kunder en helhetslösning för deras 

arbetsflöden. Den ger oss också möjlighet att utöka vårt erbjudande inom trade finance”, säger Robert 

Pehrson, Head of Product Management vid SEB Transaction Services. 

 

– Vi är mycket glada att introducera CGI Trade360 på den europeiska marknaden. Vi arbetar med 22 av 30 

ledande banker globalt och är en branschledare inom området trade finance. Den här erfarenheten, 

tillsammans med funktionerna för regulatorisk efterlevnad, banar väg för fler banker att dra nytta av vår 

ledande digitala handelsplattform, säger Pär Fors, Sverigechef för CGI. 

 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: 
alexandra.karnlund@cgi.com  
 
Om CGI 
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och 
affärsprocesser i världen. Med cirka 70 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, 
Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade 
konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift 
och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 
miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och 
NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com. 
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