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Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-07-01 - 2018-06-30
Styrelsen och verkställande direktören för FX International AB (Publ) avger härmed följande
årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
FX International AB ( publ ) är ett publikt aktiebolag listat på Spotlight Stockmarket med
kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen. Bolaget bedriver
valutahandelhandel och är aktiv rådgivare till fondbolag och kvalificerade investerare.
Bolaget har under räkenskapsåret tillsammans med Londonbaserade Coppin Collings Ltd
lanserat en fond inom valutahandel vid namn ”Coppin Collings Valor Global FX Segregated
Portfolio”. Fonden benämns under namnet Valor Global FX och riktar sig till kvalificerade och
professionella investerare. FXI har rollen som fondens advisor och erhåller ersättning i form av
fondens förvaltningsavgifter.
Bolaget har vidare ett fortsatt fokus på handel med det egna handelsplattformen, Genova FX™.
Handelssystemet använder forskning och utveckling inom artificiell intelligens för att skapa
vinstgivande handel på valutamarknaden. FXI har använt handelssystemet sedan 2011 varför
handelssystemet nu kan uppvisa lång och vinstgivande historik. Vinsten från handeln står i
direkt i relation till det förvaltade kapitalets storlek och avsikten är att öka handelskapitalet och
därigenom uppnå betydande handelsresultat.
Marknad
FXI erbjuder professionella investerare en alternativ investeringsmodell med inriktning på
valutamarknaden. Ett vanligt krav från investerare är att det finns en rigid fondstruktur där
kundens investering kan ske. För att erbjuda kunder en fondstruktur samarbetar FXI med
etablerade aktörer inom den finansiella marknaden.
Fonden Valor Global FX
FXI är advisor till fonden Valor Global FX. Fonden skapar en marknadsoberoende
förvaltningsform genom att ta positioner på valutamarknaden. Fondens årliga avkastningsmål är
mellan 4 och 10%.
Handelssystemet Genova FX
FXI kan för sjunde året i rad uppvisa ett positivt nettoresultat för valutahandeln. Omfattningen
på valutahandeln har varit begränsad på grund av lågt handelskapital. Styrelsen anser att det
finns goda möjligheter för lönsam valutahandel framöver under förutsättning att bolaget kan ta
in ett större handelskapital och att valutahandeln fungerar lika bra eller bättre i fortsättningen.

Resultat
Resultat före skatt för räkenskapsåret uppgick till -3 014 TSEK (-2 261 TSEK).
Det nominella resultatet av valutahandeln är direkt kopplat till handelskapitalets storlek.
Handelskapitalet är i dag alltför litet för att valutahandelns överskott skall räcka för att täcka
bolagets kostnader och ge vinst. Avsikten är att som rådgivare till bolagets planerade fonder
erhålla förvaltningsintäkter samt öka handelskapitalet.
Bolagets fasta kostnader består huvudsakligen av ersättning till konsulter, revisor- och
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styrelsearvoden samt avgifter till Spotlight Stock Market (f.d. Aktietorget).
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Lansering av fonden Valor Global FX
FXI har under december 2017 tillsammans med Londonbaserade Copin Collings Ltd och det
slovakiska kapitalförvaltningsbolaget Valor o.c.p., a.s. lanserat specialfonden Valor Global FX.
FXI har rollen som fondens advisor och erhåller ersättning i form av fondens
förvaltningsavgifter. Fonden skapar en marknadsoberoende förvaltningsform genom att ta
kortfristiga positioner på valutamarknaden. Fondens årliga avkastningsmål är mellan 4 och
10%.
Flytt till observationslistan
Spotlight flyttade FXI till observationslistan den 17 april 2018 med förklaringen att företaget vid
tidpunkten inte uppfyllde noteringskraven om att företagets styrelse behöver bestå av minst 4
stycken till företaget oberoende ledamöter.
Uppsägning som advisor till fonden Valor Global FX
FXI har blivit uppsagda som advisor till fonden Valor Global FX av Coppin Collings. Situationen
med Coppin Collings är sådan att om Coppin Collings inte upphäver uppsägningen kommer FXI
och Valor tillsammans välja en annan leverantör för fondlösningar med motsvarande villkor. FXI
arbetar nu med att få in offerter för tänkbara alternativ till Coppin Collings innan uppsägningen
tar laga kraft. Företaget har under bokslutsarbetet skrivit av fordran till den planerade fonden
Genova Global FX med 344 TSEK vilket påverkar resultat negativt.
Beslut om nyemission, styrelse och ny VD
På bolagsstämma den 12 juli 2018 beslutade om en riktad nyemission vilket tillförde 3 MSEK i
likvida medel samt 500 TSEK genom kvittning av fordran. Bolagsstämman beslutade vidare att
tillsätta fyra nya styrelseledamöter att jämte styrelseordföranden Johan Wiklund leda företagets
verksamhet. Michal Kliman, Johan Olsson, Jonas Hagberg och Hans Forsberg är de nytillträdda
styrelseledamöterna. Härtill kommer att Per Ivar Sollied tillträtt som verkställande direktör i FXI.
Uppfyllande av noteringskrav
Spotlight har den 21 augusti meddelat att FXI uppfyller alla noteringskrav och har återförts till
ordinarie lista. Beslutet är positivt för bolaget som nu har förändrad ledning med goda kontakter
inom finansbranschen vilket möjliggör att bolaget kan byggas för tillväxt.
Uppgifter om större ägare (2018-06-30)
Lars Eriksson med bolag
Johan Wiklund med bolag

1 304 799
675 989

29,99%
15,53%

På extra bolagsstämma hållen den 12 juli 2018 beslutades om en riktad emission vilket innebär
att antalet aktier ökat från 4 352 677 till 11 352 677 st. Efter genomförda beslut tagna vid
bolagsstämman 12 juli uppgår de största ägarnas aktieinnehav till:
Lars Eriksson (privat och genom bolag)
Johan Wiklund (privat och genom bolag)

2 134 799
675 989

20,30%
5,95%
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500 000
500 000
500 000
500 000

4,40%
4,40%
4,40%
4,40%

Under bolagsstämman den 12 juli beslutades vidare om ett optionsprogram som vid full
utnyttjande kommer att tillföra bolaget 18 MSEK genom utfärdande av 7 647 323 aktier.
Närstående transaktioner
Advokatbolaget Wiklund Gustavii utfört ett arbete i samband med föregående hösts
bolagsstämma och till ett värde om 30 tkr. FXI:s styrelseordförande är delägare i detta bolag.
Wiklund Fam. AB har ett lån till FXI uppgående till 33 tkr den 30 juni. Lånet löper med en årlig
ränta om 10 %. Räntan har bedömts som marknadsmässig, bland annat mot bakgrund av att
ingen säkerhet lämnats för lånet.
Genova AB, vilket bolag ägs av FXI:s före detta vd Lars Eriksson, har per bokslutsdagen en
fordran på FXI uppgående till 1 477 tkr i som avser kvarvarande likvid för förvärvet av
handelssystemet. Lånet löper med en årlig ränta om 5 %. Räntan har bedömts som
marknadsmässig. Lånet har reducerats med 500 tkr genom nyemissionen den 12 juli 2018.
Ersättning för managementtjänster om 202 tkr har erlagts till Genova AB.
FXI har under räkenskapsåret lånat 389 tkr av Lars Eriksson. Lars Eriksson har per
bokslutsdagen en fordran på FXI uppgående till 364 tkr. Lånet löper med en årlig ränta om 10
%. Räntan har bedömts som marknadsmässig.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Styrelsen har vid sitt antagande om fortsatt drift gjort bedömningen att det finns goda
möjligheter att attrahera kapital och erbjuda förvaltning med handelsmjukvaran Genova FX. En
verifierad historisk prestanda är ett vanligt krav som ställs på den finansiella marknaden och FXI
har nu mer än sju års verifierad historik. Företaget har vidare utfört marknadsanalyser som visar
på att det finns ett stort intresse för den alternativa investeringsform som en fond innebär för
kvalificerade investerare. En förutsättning för att kunna lansera en fond och därigenom
underlätta kapitalanskaffning är att fonden startas med ett initialt fondkapital. Bolaget har ännu
inte hittat investerare som kan bidra med det initiala fondkapitalet.
Det nuvarande handelskapitalet i bolaget är för lågt för att skapa tillräckliga intäkter på
valutahandel.
I samband med emissionen den 12 juli har företaget finansiella ställning stärkts och företaget
har nu möjlighet hantera de planerade kostnader som finns i samband med marknadsföringen
av företagets produkter.
En försvagning av euro i förhållande till kronor innebär risk för direkta valutaförluster för bolaget
eftersom handeln sker med euro som basvaluta.
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Förändring av eget kapital
Bundet eget kapital

Ingående balans 2017-07-01
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma:
Årets resultat
Utgående balans 2018-06-30

Flerårsöversikt (tkr)
Resultat efter finansiella poster
Avkastning på eget kap. (%)
Balansomslutning
Soliditet (%)
Resultat av valutahandel

Fritt eget kapital

Aktiekapital Balanserat resultat
1 088 169
6 416 097

Årets resultat
-2 261 044

-2 261 044
1 088 169

4 155 053

2 261 044
0
-3 014 103 -3 014 103
-3 014 103 2 229 119

2017/18
-3 014
NEG

2016/17
-2 261
NEG

2015/16
-1 138
NEG

2014/15
11
2

2013/14
-184
NEG

6 234
36
6

8 162
65
12

7 291
17
11

1 977
24
476

1 592
29
71

Förslag till vinstdeposition
Styrelsen föreslår att den balanserade resultatet (kronor):
Balanserat resultat
årets resultat

disponeras så att
i ny räkning överföres

Totalt
5 243 222

4 155 053
-3 014 103
1 140 950

1 140 950
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Resultaträkning

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2

20 189
20 189

175 002
175 002

3
4

-2 323 215
-655 059
-2 978 276
-2 958 087

-2 081 871
-4 800
-79 986
-2 166 657
-1 991 155

5
6, 7

Resultat efter finansiella poster

6 141
-62 157
-56 016
-3 014 103

12 292
-282 181
-269 889
-2 261 044

Resultat före skatt

-3 014 103

-2 261 044

0
-3 014 103

0
-2 261 044

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat av valutahandel
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

8

2017-07-01
-2018-06-30

2016-07-01
-2017-06-30
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2018-06-30

2017-06-30

4 352 755

4 973 878

99 242

133 178

4 451 997

5 107 056

0
377 020
65 937
442 956

80 260
1 189 806
15 000
1 285 066

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 339 966
6 234 920

1 769 436
3 769 436

SUMMA TILLGÅNGAR

6 234 920

8 161 558

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram

9

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

10

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11
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Not

2018-06-30

2017-06-30

1 088 169
1 088 169

1 088 169
1 088 169

4 155 053
-3 014 103
1 140 950
2 229 119

6 416 097
-2 261 044
4 155 053
5 243 222

2 811 057
2 811 057

2 683 253
2 683 253

636 769
408 120
149 855
1 194 744

74 042
161 041
235 082

6 234 920

8 161 558

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

12

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13

14
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2017-07-01
-2018-06-30

2016-07-01
-2017-06-30

-2 958 087

-1 991 155

655 059
-2 303 028

79 986
-1 911 169

6 141

12 292

-62 157

-282 181

-2 359 044

-2 181 058

Förändring i rörelsekapital
Förändring av rörelsefodringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

842 109
959 660
-557 275

-507 476
-1 100 905
-3 789 439

Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernbolag
Likvida medel tillfört vid fusion
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

0
49 108
-149 976
-74 437
-175 305

Finansieringsverksamheten
Inbetalningar i samband med nyemission
Upptagna lån
Aktieägartillskott
Utbetalning av emissionskostnader
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

127 805
127 805

5 267 839
75 355
0
-443 506
4 899 688

1 769 436
-429 470
1 339 966

834 493
934 944
1 769 436

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar

Resultat av valutahandel
Erlagd ränta och valutaförluster på omräkning av
valutakonton till balansdagens kurs
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Likvida medel vid årets början
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets slut

Not
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Värderingsprinciper mm
Likvida medel i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
Resultat av valutaomsättning utgörs av marginalaffärer och kursvinster och kursförluster
redovisas som finansiella poster.
Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej
anges.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

20%
10%

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då bolaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den
period de uppstår.

FX International AB (Publ)
Org.nr 556797-0800

11 (17)

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar
tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.
Lån och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den
skattesats som gäller per balansdagen.
Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Resultat av valutahandel
Genererat handelsresultat från valutahandel
Emissionskostnader
Kostnader i samband med nyemission och införskaffandet av nytt kapital redovisas direkt mot
det egna kapitalet. Detta särredovisas också i kassaflödesanalysen.
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Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter
och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet
av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Enligt bolagets ledning är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper
samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till avskrivning av immateriella
anläggningstillgångar.
Bolagets ledning har gjort bedömningen att uppskjuten skatt på det ackumulerade
skattemässiga underskottet inte ska redovisas som tillgång (se not 8)
Resultat av valutahandel
Handelskapitalet finns på valutakonton som ökar och minskar i värde med valutahandeln och
avkastningen redovisas som finansiella poster i resultaträkningen.
Not 2 Nettoomsättning

Konsultationer

2017-07-01
-2018-06-30

2016-07-01
-2017-06-30

20 187
20 187

175 502

2017-07-01
-2018-06-30

2016-07-01
-2017-06-30

290 000
793 287
165 000
1 074 928
2 323 215

364 200
708 500
232 877
180 000
596 294
2 081 871

175 502

Not 3 Övriga externa kostnader

Revisionsuppdraget (Ernst & Young)
Konsultarvoden
Styrelsens arvode
Aktietorget
Övriga kostnader

Not 4 Anställda och personalkostnader
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
Styrelsens arvode redovisas under övriga externa kostnader. Ersättningarna utgörs av
fastställda arvoden inklusive sociala avgifter.
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Not 5 Resultat av valutahandel

Resultat av valutahandel

2017-07-01
-2018-06-30

2016-07-01
-2017-06-30

6 141
6 141

12 292
12 292

Not 6 Valutarisker
FX International har en stor del av sitt kapital i euro och redovisar i svenska kronor.
Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Valutakursdifferenser vid omräkning till SEK
Räntekostnader

2017-07-01
-2018-06-30

2016-07-01
-2017-06-30

3 550
-65 707
-62 157

-125 221
-156 959
-282 180

2017-07-01
-2018-06-30

2016-07-01
-2017-06-30

0
0

0
0

Not 8 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Summa redovisad skatt

Genomsnittlig effektiv skattesats
Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
-3 014 103
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats
(22%)
-663 102
Skatteeffekt av:
Avskrivning förvärv system fusion
117 286
Övriga ej avdragsgilla kostnader
83 593
Förändring av underskottsavdrag
452 283
Redovisad skatt
0
Effektiv skattesats
Bolaget har ett redovisat skattemässigt underskott på 7 787 TSEK.

-2 261 044
-497 430

497 430
0
-
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Not 9 Dataprogram

Ingående anskaffningsvärden
Förvärv System (fusion)
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2018-06-30

2017-06-30

5 104 869
5 104 869

290 085
4 664 808
149 976
5 104 869

-131 991
-620 123
-752 114

-73 974
-58 017
-131 991

4 352 755

4 973 878

Inköp utgörs av externa utvecklingskostnader för att handelsmjukvaran ska klara av att hantera
valutahandel inom G10, vilket är ett samlingsnamn för de största valutaparen. Investeringen är
en förutsättning för bolagets fortsatta näringsverksamhet.
Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
2018-06-30

2017-06-30

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

169 699
169 699

95 263
74 437
169 699

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-36 521
-33 936
-70 457

-14 552
-21 969
-36 521

99 242

133 178

2018-06-30

2017-06-30

45 000
20 937
65 937

15 000
15 000

Utgående redovisat värde
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader Aktietorget
Övriga förutbetalda kostnader

Not 12 Antal aktier
Antal utestående aktier är 4 352 677 stycken med ett kvotvärde om 0.25 kr.
Not 13 Långfristiga skulder
2018-06-30
Förfaller mellan 1 och 5 efter balansdagen

2017-06-30
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2 811 057
2 811 057

2 683 253
2 683 253

2018-06-30

2017-06-30

149 855
149 855

161 041
161 041

2018-06-30
Inga

2017-06-30
Inga

2018-06-30
Inga

2017-06-30
Inga

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader

Not 15 Ställda Säkerheter
Ställda säkerheter

Not 16 Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser

Not 17 Ekonomiska arrangemang
FX International har under räkenskapsåret lanserat fonden Valor Global FX. Intäkterna som FXI
erhåller i form av förvaltningsintäkter från fonden delas med det slovakiska bolaget Valor.
Avtalet med Valor anger i korthet att FXI hjälper till med att uppsättningen av fonden och Valor
bidrar med det initiala kapitalet. Parterna marknadsför fonden gemensamt med målsättning om
att uppnå ett fondkapital om minst 100 MEUR. FXI erhåller 50 procent av intäkterna från
förvaltningen av externt kapital vilket beräknas ge en årlig intäkt till FXI om 10 - 15 MSEK när
målen uppfyllts.
Not 18 Fusion av helägt dotterbolag
Fusion har skett med dotterbolaget Genovadotter AB (559052-9292) den 29 juni 2017.
Genovadotter AB hade inte några skulder, intäkter eller kostnader i perioden fram till 29 juni
2017.
Sammandragen Balansräkning:
2017-06-30
Immateriella tillgångar
Nedskrivning förvärv system fusion
Kassa bank

Summa tillgångar

4 664 809
49 108
4 713 917

NOT 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under bolagsstämma den 12 juli 2018 beslutade om en riktad nyemission vilket tillförde 3 MSEK
i likvider samt genom 500 TSEK genom kvittning av fordran. I samband med emissionen har
antalet aktier ökat från 4 352 677 till 11 352 677.
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Bolagsstämman beslutade vidare att tillsätta fyra nya styrelseledamöter att jämte
styrelseordföranden Johan Wiklund leda företagets verksamhet. Michal Kliman, Johan Olsson,
Jonas Hagberg och Hans Forsberg är de nytillträdda styrelseledamöterna. Härtill kommer att
Per Ivar Sollied tillträtt som verkställande direktör i FXI.
Spotlight har efter räkenskapsåret utgång meddelat att FXI uppfyller alla noteringskrav och har
återförts till ordinarie lista.
I övrigt finns inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång att rapportera.
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