Operations – skräddarsydda och
behovsanpassade tjänster
Operations erbjuder back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från stiftelser eller
statliga bolag.

Ansvarsområden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avkastnings- och riskrapportering
Löpande avkastning och riskanalys
Resultatuppföljning
Limitkontroll och regeluppsättning
Värdepappersadministration
Säkerhetshantering
Redovisning i affärssystem
Ränte- och prisdata
Värdering av diskretionära portföljer och
fondportföljer
Andelsadministration
Konsortiernas årliga utdelning

Vid nya uppdrag sätter Operations upp förvaltningsmandatet och strukturen bestäms av kundens rapporteringsbehov. Våra medarbetare inom Operations har lång erfarenhet av den finansiella branschen och
arbetar ständigt med förbättringar inom riskminimering och förenkling av rutiner för att kunna möta kundernas behov. För samtliga tjänster använder Kammarkollegiet marknadens bästa affärssystem – Simcorp
Dimension. Fokus för framtiden kommer att vara vidareutveckling av kredit och marknadsriskmodeller
samt utvecklingsarbete kring säkerhetshantering.

Kapitalförvaltningens tjänster
Förvaltning
Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Allokering
Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt
sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras
du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Operations
Operations utför back- och middle officetjänster för både externt
och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och
statliga bolag. Operations ansvarar också för avkastnings- och
riskrapportering samt resultatuppföljning.

Juridik
De juridiska tjänster som vi utför för våra uppdragskunder är
anpassade efter kundens krav och behov. En hög kvalitet på juridisk kompentens spelar en viktig roll för våra kunders framgång.
Ekonomitjänster
Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om

Finansiell rådgivning
Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv
och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende
och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet. Grundades år 1539 av Gustav Vasa.
Kapitalförvaltningen vid Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och
räntebärande värdepapper på kapitalmarknader globalt. Förvaltningen bedrivs antingen i
diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortierna fungerar som vanliga fonder
med andelar och NAV (Net Asset Value).
Kapitalförvaltningen erbjuder tjänster inom redovisning, juridik, samt back- och middle officelösningar. Vi arbetar med allt från standardiserade rapporter till skräddarsydda lösningar.

