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Fortsatt inflöde av nya kunder till 
TRADEcho 

Inför och i samband med det nya regelverket MiFID II, som trädde i kraft den 3 
januari, har Cinnober tecknat avtal med ytterligare 168 kunder avseende tjänsten 
TRADEcho. Det totala antalet kunder per årsskiftet uppgick därmed till 548.    

”MiFID II innebär en ny och mer komplex värld för alla aktörer, och vi har haft en betydande 
tillströmning av framförallt mindre och medelstora aktörer under slutet av året. Efter införandet 
av det nya regelverket har vi sett ett signifikant antal handelsrapporter skickade till TRADEcho i 
många nya MiFID II-tillgångsklasser,” säger Cinnobers vd Veronica Augustsson. ”Det är för tidigt 
att dra relevanta slutsatser angående marknadsvolymer efter endast ett fåtal dagar och det 
kommer ta tid innan vi kan se hur marknaden har förändrats. Den 3 januari var en stor milstolpe 
för oss och vi ser fram emot att se hur TRADEcho och marknaden utvecklas under 2018.”  
 
TRADEcho, som erbjuder värdepappersföretag tjänster för att uppfylla rapporteringskraven inom 
ramen för det nya europeiska regelverket, tillhandahålls i partnerskap mellan Cinnobers 
dotterbolag Simplitium och London Stock Exchange Group (LSEG).      
 
Vidare har ett 30-tal leverantörer av elektroniska handelssystem formaliserat partnerskap med 
TRADEcho för att automatisera sina MiFID II-handelsrapporteringstjänster. Det innebär en 
breddare marknadsföringskanal för Simplitium och att leverantörernas 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 stödjer dem att fastställa hur ett avslut bör 
rapporteras. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Backlund 
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fredrik.backlund@cinnober.com 

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 (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.  
 

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 


