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NYSE väljer Cinnober för nästa 
generations marknadsövervakningssystem 
 
New York Stock Exchange (NYSE) har fattat beslut om ett större projekt inom 
övervakningsteknologi och för detta valt att samarbeta med svenska Cinnober. I korthet innebär 
detta att NYSE planerar att införa ny teknologi för sin egen övervakning av tre aktie- och två 
optionsbörser i USA. 

— Vi är stolta att ha vunnit detta förtroende av NYSE och ser fram emot att vara deras 
teknologipartner. Projektet innebär att leverera marknadsövervakningssystem till fem 
marknadsplatser ägda av en av världens mest kända börser, kommenterar Cinnobers vd Veronica 
Augustsson. Affären har en mindre påverkan på Cinnobers totala omsättning då försäljningar av 
marknadsövervakningssystem är mindre omfattande än traditionella affärer inom trading och 
clearing. 

Cinnober Surveillance baseras på produkten Scila, vilken utvecklas av ett intressebolag där 
Cinnobers delägarskap uppgår till nära trettio procent.  

Systemlösningen erbjuder börser och marknadsplatser funktioner för att hantera hela kedjan 
från identifiering av potentiella marknadsmissbruk till hållbar bevisföring. Lösningen har rönt 
stora framgångar, mycket tack vare sin flexibilitet, förmåga att hantera en mängd olika 
instrument och användandet av öppen standardteknik. Bland Cinnobers kunder inom 
marknadsövervakning återfinns bland andra Deutsche Börse, Eurex och Stock Exchange of 
Thailand.  
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Fredrik Backlund 
Kommunikationschef 
Cinnober Financial Technology  
Tel. +46-73 403 12 39 
fredrik.backlund@cinnober.com 

  

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 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 BM&FBOVESPA, 

Deutsche Börse, Dubai Gold & Commodities Exchange, Eurex, Johannesburg Stock Exchange, London Metal 

Exchange, LME Clear, Quadriserv, Markit BOAT, MarkitSERV, ICE Liffe, SEB och Stock Exchange of Thailand. 

För ytterligare information, www.cinnober.com  
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