
IT direktør Ole Rossing, Saxo Bank A/S siger:

Russerne er meget 
dygtige til IT udvikling – 
ikke mindst til den hårde matematik.

Saxo Bank A/S i Gentofte har i de senere år tiltrukket sig opmærksomhed. 
Dels ved gentagne gange af det toneangivende finansmagasin Euromoney i 
London at blive kåret som skaber af den mest brugervenlige handelsplatform 
for værdipapirer og valuta på Internettet. Dels ved at blive kåret af 
nyhedsbrevet FX Week i New York som verdens bedste til at hjælpe andre 
bankers kunder til at handle valuta. Men ikke mindst ved i foråret 2005 at 
sælge ca. 25% af sine aktier til den amerikanske investeringsfond General 
Atlantic for 728 mio. kroner, hvorved man kan slutte, at den samlede værdi af 
Saxo Bank A/S er ca. 2,9 mia. kroner. Det hele er skabt af de to grundlæggere 
og administrerende direktører Kim Fournais og Lars Seier Christensen og 
deres medarbejdere siden stiftelsen i 1992.

Saxo Bank har selv en stor IT udviklingsafdeling i Gentofte, men behovet var 
større, end den kunne magte, og det viste sig svært – for ikke at sige umuligt 
– at finde tilstrækkelig mange højtkvalificerede programmører i Danmark 
med de rigtige kvalifikationer. »Vi kan ikke finde de dygtige folk herhjemme. 
Vi søger og søger, men der er så få af dem. Det kræver en rimelig erfaring 
og en rimelig god uddannelse. Derfor så vi det som en mulighed at etablere 
et samarbejde med russerne,« siger Ole Rossing. Saxo Bank’s IT direktør. 
Saxo Bank overvejede selvfølgelig også Indien. »Indien er en mulighed, men 
det er herrelangt væk. Man tager ikke bare lige til Indien for at se, hvordan 
det går med tingene. Skt. Petersborg er to timer i fly fra København« siger 
administrerende direktør Kim Fournais, Saxo Bank A/S.

Efter 2 års samarbejde siger IT direktør Ole Rossing: »Russerne er meget 
dygtige til IT udvikling, ikke mindst til den hårde matematik. Desuden er 
kulturen en vigtig faktor. Kulturen i Rusland er ikke så forskellig fra den 
skandinaviske. Vi har et løbende samarbejde med dem. Vi har 41 mand 
siddende derovre, som vi løbende forsyner med opgaver.« 

Ved udgangen af 2007 regner man med at have 100 IT specialister beskæftiget 
i St. Petersborg. 

Resultatet blev, at Saxo Bank 
i august 2003 indledte et 
samarbejde med ASTENIT’s 
partnere i St. Petersborg. 
Man startede med at få 
udviklet en retailbaseret 
handelsplatform. Siden har 
samarbejdet udviklet sig, 
og Saxo Bank har været så 
tilfreds med samarbejdet, at 
man nu udvider voldsomt i 
St. Petersborg. 

Saxo Bank bruger Microsoft
Hvad systemer angår sværger Saxo Bank A/S til Microsoft. »Saxo Bank er nok den eneste Microsoft bank i verden« 
siger Ole Rossing – med henvisning til at alt - fra operativsystemer til servere og udviklingsværktøjer - er Microsoft. 
Et af produkterne udviklet for Saxo Bank er en MiniTrader, som kombinerer det bedste af bankens IT ekspertise 
med dens erfaring fra den fi nansielle verden. Systemet er interfacet med Spot FX, Futures, Options, Securities, 
Derivatives og en Managed FX Fund. Det er bygget op v.hj.a. MS .NET framework (VB.Net, ASP.Net, ADO.Net) og 
MS SQL Server 2000.
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