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BearingPoint RegTech fortsätter expandera i Sverige 

GCC Capital AB väljer Abacus360 Banking för sin rapportering som en RaaS-lösning 
(Regulatory-as-a-Service) samt molnbaserad dataadministration 

Frankfurt/Stockholm, xx februari 2020 – BearingPoint RegTech, ledande internationell leverantör av 
innovativa lösningar för rapporteringskrav och riskteknologi (RegTech och RiskTech), har vunnit 
stockholmsbaserade GCC Capital AB (GCC) som nykund för sin lösning Abacus360 Banking. GCC kommer att 
använda Abacus360  Banking för sin EBA-rapportering.   

Abacus360 Banking levereras till GCC i form av en RaaS-lösning (Regulatory-as-a-Service) och syftar till att 
underlätta rapporteringsarbetet samtidigt som säkerheten stärks. I RaaS-modellen fungerar BearingPoint 
RegTech som värdinstans för rapporteringsprogramvaran enligt EU:s utlokaliseringsdirektiv. 

I tillägg till RaaS omfattar lösningen till GCC även professionella tjänster med en molnbaserad 
dataadministrationslösning samt implementering av Abacus-programvaran. Den avgörande aspekten är den 
skräddarsydda datahanteringslösningen för GCC. Den kommer att byggas av BearingPoint RegTech på basis 
av datamodellen Abacus och den samlar in data från olika källsystem och underlag. Lösningen ger GCC ett 
hållbart, robust och modernt datalagringssystem. Den molnbaserade datahanteringen skapar även större 
flexibilitet för GCC vad gäller skalbarhet.  

“Det har varit vår avsikt att få bättre kontroll över rapporteringsprocesserna, och vi vill också kunna 
använda data för analyser och andra beslutsunderlag. Vi behövde en tjänsteleverantör med en lösning som 
vi enkelt kan hantera själva, med rimliga infrastrukturella val. BearingPoint RegTech har en fullständig 
förståelse av rapporteringsprocessen, från start till mål, och vi ser fram emot att samarbeta med dem”, 
säger Kawi Lam, Head of Treasury vid GCC Capital AB. 

“Vi är stolta över det förtroende som GCC har visat oss i valet av partner för rapporteringskrav. Vi är särskilt 
glada över att GCC är intresserad av hela vår lösning som består av programvara, förvaltade tjänster samt 
professionella tjänster. Detta är ytterligare ett bevis på kvaliteten hos de tjänster vi har erbjudit i drygt 15 
års tid nu”, sager Jürgen Lux, Chief Executive Officer vid BearingPoint RegTech. 

“BearingPoint RegTech har funnits på den svenska marknaden sedan 2013 och man har med framgång 
kunnat hjälpa lokala finansinstitut att förbättra kvaliteten på rapporteringen, något som i slutänden bidrar 
till stabiliteten i det finansiella systemet. Expansionen av vår marknadsposition i Sverige med GCC Capital är 
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en stor framgång för oss, och vi ser fram emot ett givande, hållbart samarbete med vår nya kund”, säger 
Filip Rydman, Country Lead Sweden vid BearingPoint RegTech. 

Abacus Banking Regulatory är en standardprogramvara för nationell och internationell rapportering, 
statistikrapportering samt rapportering på detaljnivå och ad-hoc-rapportering på basis av den etablerade 
Abacus-plattformen. Abacus används av inspektionsinstanser och centralbanker samt finansiella 
institutioner som representerar ca 3 000 rapporteringsenheter, bl.a. många av de viktigaste europeiska 
bankerna under överinseende av SSM (Single Supervisory Mechanism), särskilda institut, försäkringsbolag 
och finansaktörer. 

 

Om GCC Capital AB 

GCC Capital AB är ett entreprenörbaserat, privatägt kreditföretag som omfattas av den statliga 
insättningsgarantin. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs främst i Sverige och 
Finland. Sedan etableringen 1953 har GCC Capital varit en fristående, expansiv marknadsaktör som i första 
hand finansierar investeringar för små och medelstora tillväxtföretag. GCC erbjuder finansiering genom 
leasing och andra krediter för t.ex. finansiering av små flygplan, helikoptrar och olika typer av 
fastighetskrediter. GCC bedriver även verksamhet under varumärket Balanzia, som erbjuder lån till 
konsumenter samt mindre företagskrediter. 

www.gccab.com  

 

Om BearingPoint 

BearingPoint är ett fristående konsultföretag som erbjuder förvaltnings- och teknologitjänster. Företaget 
har sina rötter i Europa och är verksamt över hela världen med tre affärsenheter: I den första bedrivs 
rådgivande verksamhet med ett uttalat fokus på fem huvudområden för regionövergripande tillväxt. Den 
andra enheten levererar IP-drivna tjänster utöver SaaS och erbjuder affärskritiska tjänster till kunderna som 
ett stöd i deras verksamhet. Den tredje enheten levererar programvara för framgångsrik digital omvandling 
och rapporteringskrav. Den arbetar även med att utforska innovativa affärsmodeller med kunder och 
partners genom att erbjuda finansiering och utveckling av uppstart av och stöd till ekosystem. Bland 
BearingPoint:s kunder finns många världsledande företag och organisationer. Företaget har ett globalt 
konsultnätverk med drygt 10 000 medarbetare, och man har kunder i drygt 75 länder, vilka erbjuds stöd i att 
uppnå mätbara och hållbara framgångar. 
 
Se även: 

Webbplats: www.bearingpoint.com 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint 

http://www.gccab.com/
https://www.bearingpoint.com/en/
http://www.bearingpoint.com/
http://www.bearingpoint.com/
http://www.bearingpoint.com/
http://www.linkedin.com/company/bearingpoint
http://www.linkedin.com/company/bearingpoint
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Twitter: @BearingPoint 
 
 
Om BearingPoint RegTech 
BearingPoint RegTech, en affärsenhet inom konsultföretaget BearingPoint, är en ledande internationell 
leverantör av innovativa lösningar för rapportering och riskteknologi (RegTech och RiskTech) och tjänster 
längs rapporteringsvärdekedjan för finansiella tjänster. Bland kunderna finns 6 000 företag över hela världen: 
stora internationella banker, en stor del av de största europeiska bankerna, ledande försäkringsbolag samt 
inspektionsinstanser och centralbanker. BearingPoint RegTech samarbetar nära med tillsynsinstanser och, 
som medlem av standardiseringsorgan såsom XBRL, bidrar man aktivt till standardiseringsprocessen. 
BearingPoint RegTech kombinerar kunskaper om rapporteringskrav med det välkända, tillförlitliga och 
framtidsinriktade lösningsprogrammet RegTech, och erbjuder rådgivningsverksamhet på expertnivå, 
förvaltade tjänster samt utbildningsseminarier. 
 
Se även: www.reg.tech 
 
 
Presskontakt BearingPoint RegTech 
Sandra Hering 
Head of RegTech Marketing & Communications 

Tel.: +49 69 13022 3666 
E-post: sandra.hering@bearingpoint.com 
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