
Engagemang: Vårt goda rykte kommer från att vi ser till att våra kunder blir framgångsrika. Under de senaste tre 
årtiondena har vi blivit viktiga strategiska samarbetspartner för tusentals små och stora företag och institutioner 
i hela världen. Vi hjälper dem att nå framgång på de globala marknaderna genom att förse dem med de verktyg 
som krävs för att expandera internationellt på ett hållbart sätt.

Styrka: Dina pengar är i trygga händer hos oss. Vårt NYSE-listade moderbolag FLEETCOR Technologies, Inc. 
har en årlig omsättning på 2,4 miljarder USD och ett börsvärde på över 23 miljarder dollar. FLEETCOR ingår 
dessutom i aktieindexet S&P 500.

Erfarenhet: Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med både små och stora organisationer, och kan erbjuda allt 
från anpassade hedgingstrategier till fullskalig teknisk integration. Tack vare den här bakgrunden kan vi erbjuda 
värde under hela verksamhetscykeln – från uppstart till Fortune 500.

Kompetens: Att navigera på komplexa och volatila marknader för utländsk valuta kräver mycket specifik 
kunskap och lång erfarenhet. Alla våra tjänster hanteras av engagerade kundsansvariga och handelsteam som 
genomför din strategi så att du kan nå dina målsättningar.

Framför allt är vi engagerade och intresserade. Vi vill lära känna dig, din bransch och dina affärsbehov. Det är 
en princip som vi har tillämpat sedan 1992. Över 14 000 kunder i hela världen vet vilken skillnad vi kan göra. Du 
kan bli en av dem.

I takt med att den globala ekonomin har blivit allt mer sammankopplad har en hel värld av 
möjligheter öppnat sig för organisationer som bedriver internationell verksamhet.

Men internationell expansion kan innebära mycket stora risker, särskilt på marknader för 
utländsk valuta där plötsliga svängningar kan påverka de finansiella värdena negativt
på en sekund.

Corpay cross-border erbjuder anpassade strategier som hjälper organisationer att effektivt 
förflytta pengar mellan länder, hantera exponering och kapitalisera på marknadsmöjligheter 
– för vi anser att effektiv valutariskhantering kan spela en avgörande roll för att få 
verksamheten att blomstra i en osäker värld.

Våra tekniska plattformar, vår handelsexpertis och vårt engagemang för förstklassig 
kundservice utnyttjas av tusentals små och stora företag och institutioner för att öka den 
globala tillväxten varje dag.

Var beredd på förändringar inom valutamarknaden genom att ta hjälp av våra experter på 
valutarisk. Vi strävar efter att få en djupare förståelse för hur din verksamhet bedrivs och 
utifrån det erbjuda en strategi som minskar exponeringen, ökar närvaron vid fördelaktiga 
förändringar och skapar en grund för global tillväxt.

Lösningar För 
Valutariskhantering
För Koncerner

Människor
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Minska risken: Utnyttja ett stort antal hedgingverktyg, inklusive leveransbara och icke leveransbara 
terminskontrakt, swappar och optionsstrategier, som ger den flexibilitet som krävs för att skydda intäkterna mot 
svängningar på marknaden och förändrade affärsvillkor.

Få möjlighet till avdrag: Vi erbjuder hedginglösningar som kan göra det möjligt att göra avdrag vid 
kontraktsavslut, vilket skapar en valutavinst som ökar lönsamheten.

Behåll flexibiliteten: Slutför transaktioner genom leverans eller kontant, leverera tidigt eller förläng kontrakt i 
takt med att marknadsvillkoren förändras och affärsbehoven utvecklas.

Effektivisera verksamheten: Använd våra end-to-end-lösningar för att skicka tusentals betalningar via en enda 
filuppladdning i över 145 olika valutor till fler än 200 länder och territorier.

Utnyttja tekniken: Övervaka marknader och genomför transaktioner och betalningar på en och samma 
smidiga onlineplattform.

Integrera smidigt: Våra lösningar är framtagna för att kunna integreras med många av de mest populära 
redovisnings- och affärssystemen och kan anpassas efter dina specifika arbetsflöden.

Öka insynen: Få tillgång till en hel uppsättning rapporteringsverktyg för att hantera redovisningskrav, 
upprätthålla verksamhetskontroller och övervaka positionsvärderingar enkelt och effektivt.

Ta kontroll: Du har tillgång till en fullständig rollsegregerad godkännandematris för att ställa in interna 
godkännandenivåer och fastställa regler för användare när de skapar mottagarmallar, skapar eller godkänner 
betalningar eller utför spottransaktioner med utländsk valuta, terminskontrakt och optioner.

Bibehåll likviditeten: Minimera insättnings- och marginalkrav enligt våra branschledande kreditvillkor. Corpays 
hedginglösningar är utformade för att minska en eventuell negativ påverkan på likvida medel. Vi erbjuder 
lösningar för tidig och sen avräkning som kan hjälpa dig att anpassa dig till förändrade marknadsvillkor 
och affärsbehov.

Minska administrationen: Överför vissa eller alla delar av dina program för valutahedging till oss på ett 
kostnadseffektivt sätt. Vi tar hand om beräkning, utförande, riskhantering, avräkning, dokumentation och 
rapportering så att du kan fokusera på verksamheten.

Utnyttja volatiliteten: Använd automatiska marknadsordrar för att skydda budgetnivåer eller kapitalisera på 
plötsliga fördelaktiga förändringar på valutamarknaderna.

Agera snabbt: Öppna ett konto och börja handla på bara några dagar.

Lösningar

Analys
Våra experter samarbetar med dig för att identifiera de affärsområden som ger upphov till 
valutaexponering, bedöma känsligheten för valutakurser och kartlägga befintliga processer och 
strategier.

Att överleva och 
blomstra i dagens 
globala ekonomi 
handlar inte om att 
eliminera all 
exponering. Utan att 
ni i stället hanterar 
risker på ett 
disciplinerat och 
kompetent sätt så ni 
lägger grunden för 
hållbar tillväxt:

Process

Utförande
Med hjälp av marknadsprognoser och aktuell data får du all information du behöver, vare sig det 
handlar om att utnyttja kortsiktig volatilitet eller en strategi för baslinjeskiktning, för att försöka 
maximera möjligheterna men samtidigt skydda dig mot långsiktiga förändringar som kan vara 
förödande.

Strategi
Vi hjälper dig att tillsammans med dina intressenter inom hela organisationen definiera dina 
huvudmål och utvärdera risktoleranser. Därefter tar vi fram lösningar som du kan välja mellan för 
att minska riskerna och skydda dina affärsmarginaler.
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”Cambridge Global Payments” och ”AFEX” är handelsnamn som kan användas för de internationella betalnings- och riskhanteringslösningar som tillhandahålls av vissa associerade parter som använder 
varumärket ”Corpay”. Internationella betalningslösningar tillhandahålls i Australien genom Cambridge Mercantile (Australien) Pty. Ltd.; i Kanada genom Cambridge Mercantile Corp.; i Schweiz genom 
Associated Foreign Exchange AG; i Storbritannien genom Cambridge Mercantile Corp. (UK) Ltd.; i Irland och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på gränsöverskridande basis genom Associated 
Foreign Exchange Ireland Ltd., på Jersey och Kanalöarna genom AFEX Offshore Ltd.; i Singapore genom Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. och i USA genom Cambridge Mercantile 
Corp. (U.S.A.). Riskhanteringslösningar tillhandahålls i Australien genom Cambridge Mercantile (Australien) Pty. Ltd.; i Kanada genom Cambridge Mercantile Corp.; i Storbritannien genom Cambridge 
Mercantile Risk Management (UK) Ltd.; i Irland och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på gränsöverskridande basis genom AFEX Markets Europe Ltd.; på Jersey och Kanalöarna genom AFEX 
Offshore Ltd.; i Singapore genom Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. och i USA genom Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Se http://cross-border.corpay.com/broschyr-varning/ gällande 
villkor och information om denna broschyr.
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