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FX INTERNATIONAL AB I KORTHET

FinTech
FX International är  ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är  algoritmisk handel och artificiell 
intelligens  (AI).  Bolaget  har  sedan  2007  handlat  valutor  med  ett  alogritmiskt  dataprogram. 
Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och 
handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit 
algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har 
sendan  juni  2010  bedrivit  handel  i  Genova  FX,  där  Bolaget  visat  att  den  algoritmbaserade 
valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna 
tid.

Handeln sker över datornätverk där säker handel och uppföljning alltid garanteras. Systemet har 
inbyggda  algoritmer  som  i  realtid  exekverar  köp-  och  säljorders.  Denna  algoritmiska  handel 
innebär att systemet löpande utför alla köp- och säljorder utan mänsklig inblandning. Systemet 
samlar  in  information  från  valutamarknaden,  utför  tekniska  analyser,  tar  fram 
sannolikhetsmodeller  och  utarbetar  den  vid  varje  tidpunkt  mest  lönsamma  handelsstrategin. 
Handelsstrategierna omsätts sedan till köp- och säljorder med ordervärden baserade på inställd 
risk-  och  avkastningsnivå.  Genova  FX använder  sig  av  artificiell  intelligens  för  att  välja  olika 
handelsstrategier anpassade för den aktuella marknadssituationen. 

Framtid
Målsättningen  är  att  leverera  högsta  möjliga  avkastning  till  lägsta  möjliga  risk,  oavsett 
marknadssituation. Bolaget avser även att utveckla algoritmer för råvaruhandel, aktiehandel och 
obligationshandel. Dessa algoritmer kommer att lanseras och erbjudas till marknaden under 2021 
med en  initial  förvaltning  om 100  MSEK.  Detta  tillsammans  Valorfonden  kommer  ge  bolaget 
substantiella intäkter och en god vinst.
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ARTIFICIELL INTELLIGENS

Genova FX
Genova FX är en mjukvara skapad för helautomatiserad och vinstdrivande valutahandel. AI är ett 
samlingsnamn  för  algoritmer  inom  informationsbehandling  som  efterliknar  den  mänskliga 
hjärnans grundfunktion. System byggda på denna teknik kan klara av att lösa problem, ofta i form 
av statistiska optimeringar, som vore svåra eller omöjliga att lösa med traditionell matematik och 
datalogiska metoder.  Genova FX använder sig av helt  unik teknik inom AI.  De underliggande 
algoritmer  och  funktioner  som  används,  tillika  handelsmodellerna  som  exekveras,  är 
kryptografiskt skyddade. Genova FX kommunicerar med marknaden via Financial Information 
eXchange  (FIX),  FIX  är  en  vedertagen  standard  för  elektronisk  kommunikation  av 
handelsrelaterade  meddelanden,  vilken  används  av  alla  världens  större  banker,  börser, 
investeringsbanker, fonder och förvaltare samt många andra finansiella institutioner.

Valor Global FX
Bolaget kommer med sin samarbetspartner Valor att lansera en en ny fond i februari 2019, Valor 
Global FX. Fonden kommer att lanserar med cirka 110 MSEK i startkapital och förväntas ge en 
stabil avkastning till investerarna samt se till så att FXI uppbär täckningsbidrag på minst 25 %. 
Efter  allt  som  kapitalet  ökar  i  fonden  kommer  Bolaget  att  uppnå  vinst,  utan  att  ta  med 
vinstdelningen i ekvationen. Utöver Valorfonden kommer fler produkter att lanseras under de två 
närmsta åren. 
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VARFÖR INVESTERA I FXI?

 

Bolaget står inför en spännande framtid

Bolaget kommer snart att starta Valorfonden, vilket kommer ge 
betydande intäkter

Introducera nya produkter 2021 för att bredda produktutbudet

De  nya  produkterna  kommer  ge  betydande  intäkter  och  en 
stabil vinst till Bolaget

Spännande, innovativt och kunnigt team inom FinTech och AI

   BUY    HOLD    SELL



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

 

Teckningstid 27 november 2018 -  14 december 2018

Teckningskurs 1,50 SEK  per UNIT

UNITS
En  (1)  aktie  på  avstämningsdagen  den  23  november 
2018 ger rätten att teckna en (1) UNIT. En (1) UNIT ger 
rätt till en aktie och en option.

Emissionsvolym 11 352 677 UNITS

Emissionsbelopp 17 029 015 SEK

Handelsplats Spotlight Stock Market

ISIN-kod för Bolagets aktie SE0003787555

ISIN-kod för BTU SE0011985027

ISIN-kod för TO 1 SE0011985001

ISIN-kod för UR SE0011985019

Kortnamn för aktierna FXI

INVEST IN THE FUTURE

Emissionen är garanterad till 86 procent. Ytterligare information om åtagandet finns i 
Bolagets Informationsmemorandum, utgivet av styrelsen för FXI den 26 november 2018.



ADRESSER 

Alla investeringar är förenade med risktagande. I det fullständiga Informationsmemorandumet 
finns en redogörelse av potentiella risker förknippade med Bolagets verksamhet och dess aktie.

Informationsmemorandumet  finns  tillgängligt  på  Bolagets  hemsida  (www.fxi.se)  och   på 
Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Emittent
FX International AB
Drottninggatan 62
252 21 Helsingborg

Telefon: 0793 37 67 91
info@fxi.se
www.fxi.se

Emissionsinstitut
Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg

Telefon: 031 761 22 30

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm

Telefon: 08 402 90 00
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