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Lösningar För
Valutarisk-hantering För Små
Och Maedelstora Företag
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.
Om du har ett litet eller medelstort företag med internationell verksamhet inom import, export
eller båda, kan förändringar i utländsk valuta få förödande konsekvenser för ditt resultat.
Våra lösningar är framtagna för att enkelt och effektivt skydda dina kassaflöden – så att din
verksamhet kan växa internationellt.

Människor

Engagemang: Vårt goda rykte kommer av 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 nyckfulla marknader för utländsk valuta kräver
mycket specifik kunskap och lång erfarenhet. Alla våra tjänster hanteras av engagerade
kundansvariga och handelsteam som genomför din strategi så att du kan nå dina
målsättningar. implementation of your strategy.
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.
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Lösningar

Minska risken: Lås valutakurser i förväg, så att du kan skydda ditt resultat mot
negativa förändringar.
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 och rulla kontrakt efter behov.
Utnyttja tekniken: Övervaka marknader, handla och genomför betalningar i över 130 olika
valutor – allt på en enda onlineplattform.
Öka insynen: Få tillgång till en hel uppsättning rapporteringsverktyg, som är framtagna för att
ge realtidsinformation om dina aktuella och tidigare transaktioner.
Ta kontroll: Ställ in behörighetsnivåer för anställda och skapa regler för användare när de
skapar eller godkänner transaktione
Skydda likvida medel: Skydda dig mot valutarisker utan att binda upp det lilla
verksamhetskapital du har i insättningar och ”margin calls”.
Utnyttja volatiliteten: Placera automatiska marknadsordrar för att skydda en växelkurs i
budgeten eller kapitalisera på fördelaktiga förändringar på valutamarknaden.
Få kunskap: Prenumerera på nyhetsaviseringar, uppdateringar om ekonomiska data och
ingående analyser, som skickas under hela handelsveckan.
Agera snabbt: Öppna ett konto och börja handla på bara några dagar.

Process
Maximera
fordringsvärdet
och minimera
kostnaden för
skulder genom
en enkel
trestegsprocess:

Analys
Tala med oss om din verksamhet.Våra valutariskexperter hjälper dig att
identifiera vilka verksamheter som leder till valutakursexponering, kartlägga
verksamhetsprocedurer, bedöma risktoleransen och arbeta tillsammans med dig
för att definiera prioriterade områden.

Strategi
Med hjälp av denna information föreslår vi lösningar som är enkla att genomföra
och upprätthålla, som minskar valutarisken och som ger dig sinnesro.

Utförande
När du har fattat ett beslut kommer vårt team att genomföra din strategi och ge
dig ett garanterat pris så att du vet att dina vinstmarginaler är skyddade. Utifrån
dina önskemål kan de också ge möjlighet till framtida valutaavdrag, vilket kan öka
din lönsamhet.
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