
Inbjudan till teckning av aktier
Nyemission inför listning på AktieTorget

“Nu ges Du en möjlighet att som delägare i FXI få tillgång till valutamarknaden genom ett 
– vad vi anser – mycket konkurrenskraftigt datorprogram för algoritmisk valutahandel.” 

Ordförande Johan Wiklund
FX International AB (publ) 556797-0800



FX InternatIonal aB (puBl) och Genova FX™
Genova FX™ handlar i realtid med så kallad algo-trading där köp- och 
säljorder verkställs löpande utan mänsklig inblandning. Systemet  använder 
avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analys metoder och 
 handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. FXI skall  bedriva 
 algoritmbaserad valutahandel med stöd av egen tillgångsmassa i 
 kombination med belåning. 

prestanda
I nedanstående tabell redovisas resultatet från den genomförda handeln 
 sedan starten 2010 med Genova FX™ 1.1 genom OANDA, en  USA-baserad 
bank. FXI övergår nu till att handla genom Dukascopy Bank SA, som  erbjuder 
en lösning för att FXI skall kunna minska transaktionskostnaderna. I  samband 
med detta sätts även en uppgraderad version av handelsprogrammet i drift, 
”Genova FX™ 1.2”.       

För att kunna redovisa skillnaden mellan det gamla och det nya 
valutahandels systemet samt mellan OANDA och Dukascopy, har FXI valt 
att simulera några olika situationer med hjälp av faktiska löpande valuta-
noteringar för perioden juli till december 2010. Det sista scenariot i tabellen 
nedan visar hur  handelsresultatet hade sett ut om FXI redan under andra 
halvan av 2010 handlat med Genova FX™ 1.2 genom Dukascopy.

utdelningspolicy
FXI har en utdelningspolicy som innebär att 75 procent av resultatet efter 
skatt delas ut till aktieägarna. I samband med varje utdelning kan bolaget 
komma att föreslå aktieägarna att återinvestera utdelningen i bolaget genom 
emission.

licensavtal
Programvaran ägs av Genova Software AB, som ägs av Lars Eriksson. 
 Licensavtalet innebär i korthet att FXI inte betalar någon licensavgift  under 
de första fem åren räknat från 2010 och att Genova Software AB har 
 accepterat att som enda ersättning erhålla 25 procent av FXI:s avkastning av 
själva valutahandeln på den del av avkastningen som överstiger 25 procent.  
Avtalet är giltigt till och med mars 2025. Därefter förlängs avtalet med fem 
år åt gången om inte någon av parterna säger upp avtalet.

Målsättning
FXI:s målsättning är att över längre tidsperioder visa att den algoritm-
baserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital om minst 
25 procent per år. Under förutsättning att denna målsättning kan uppnås är 
Bolagets ambition att öka kapitalbasen för att utöka handeln och därmed 
kunna reducera de procentuella transaktionskostnaderna, vilket innebär att 
nettoresultatet per affär blir bättre.   

nyemission
FXI genomför en nyemission inför listning på AktieTorget som vid full-
tecknande tillför bolaget cirka 5 MSEK före emissionskostnader, som 
 beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK. FXI:s kapitalanskaffning sker för att 
kunna utöka bolagets valuta handel, vilket främjar avkastningsmöjligheterna. 
Ju mer kapital FXI kan handla med, desto lägre procentuella transaktions-
kostnader. Cirka 90 procent av den inkomna emissionslikviden är dedikerad 
för valutahandel. Styrelsen  kommer  löpande att utvärdera ytterligare kapital-
anskaffningar för att öka bolagets  handelskapital och värde. 
 

Resultat av valutahandel inkl. transaktionskostnader (TSEK*) Jul Aug Sep Okt Nov Dec (2v) Ackumulerat under perioden Beräknad årsavkastning

Ingående handelskapital per den 1 juli var 713 TSEK

Genova FX 1.1
Genomförd handel med OANDA -3 7 9 4 -10 2 9 1,26 % 18 2,54 %
Normal risknivå med OANDA -11 13 17 4 -10 2 15 2,10 % 30 4,25 %
Normal risknivå med Dukascopy 20 10 13 -13 10 3 43 6,03 % 89 12,43 %

Genova FX 1.2
Normal risknivå med OANDA 29 18 42 9 -18 5 84 11,78 % 178 24,95 %
Normal risknivå med Dukascopy 8 55 37 9 14 7 130 18,23 % 284 39,79 %

* Omräknat från EUR till SEK, valutakurs (8,77) per den 15 februari 2011 11:00.

Lars Eriksson, VD och huvudägare i FXI, har i sin roll som forskare författat ett antal vetenskapliga arbeten om 
mönster igenkänning, artificiell intelligens och användningen av genetiska algoritmer vid datorprogrammering. 
 Utifrån denna kunskap har han sedan 2007 utvecklat ett datorprogram för algoritmisk valutahandel, ”Genova FX™”.



Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för FX International (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknip-
pade med bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet 
noggrant genomläsas. Memorandumet för FX International AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.fxi.se.

Erbjudande i 
sammandrag

tecknInGstId:
2 mars – 16 mars 2011

tecknInGskurs:
3,75 SEK per aktie

antal aktIer I erBjudandet:
Erbjudandet omfattar högst 1 340 000 och  
lägst 550 000 aktier

eMIssIonsvolyM:
Cirka 5 MSEK, lägstanivån för genomförande av 
emissionen är cirka 2 MSEK

tecknInGspost: 
Minsta teckningspost är 1 000 aktier

antal aktIer Före eMIssIon:
2 000 000 aktier

värderInG:
7,5 MSEK (pre-money)

lIstnInG på aktIetorGet:
Aktien i FXI är planerad att listas på AktieTorget. 
Första dag för handel beräknas bli den 15 april 
2011

IsIn-kod: 
SE0003787555

”Många aktieplacerare ser på valutor som placerings
alternativ eftersom valutor är mindre volatila och 
mindre konjunkturberoende än aktier. Många överger 
dock valutamarknaden när de inser hur besvärligt det 
är att ordna säkerheter, hantera skillnader i sälj och 
köpkurs, provisioner, långsamheten i avslut med mera.  

Styrelseordförande har 

ordet

Valutahandeln omsätter mer än världens 20 största värdepappersbörser 
 tillsammans. Den allra största delen av handeln är spekulativ och har inget 
 samband med den valutahandel som sker för att säkra industrins och 
handelns valutaflöden. Valuta handeln sker idag till stor del helt automatiskt 
vilket kan  jämföras med  derivat- och oddsmarknaden. Den absolut största 
delen av världens valuta handel sker nämligen genom köp- och säljsignaler 
som genereras genom så kallad  algoritmisk handel. Det är få individer som 
uppvisar bättre resultat än vad dessa datorprogram genererar. 

Nu ges Du en möjlighet att som delägare i FXI få tillgång till valutamarknaden 
genom ett – vad vi anser – mycket konkurrenskraftigt datorprogram för 
algoritmisk valutahandel. Under perioden 1 juli till 31 december 2010 har 
programmet körts på olika risknivåer med – enligt vår bedömning – gott 
resultat. De noteringar som registrerats har sedan simulerats med en 
uppgraderad version av programmet. Den uppgraderade programvarans 
resultat i kombination med att bolaget nu övergår till en annan 
handelsleverantör gör att avkastningen förväntas öka väsentligt. 

Licensavtalet till programmet är enligt vår bedömning träffat på förmånliga 
villkor. Vidare säkerställer FXI att aktieägarnas insatta kapital kan belånas upp 
till 100 gånger. Belåning av kapitalet är en förutsättning för att bolaget skall 
generera god avkastning med tanke på att valutarörelserna normalt är relativt 
små. Detta innebär en betydande hävstång samtidigt som det givetvis också 
innebär en ökad risk. 

Givetvis är vår verksamhet förknippad med hög risk, framförallt initialt. Men det 
förmånliga licensavtalet, bolagets utdelningspolicy och – sist men viktigast – 
datorprogrammets prestanda, gör att jag är övertygad att det kommer att bli 
attraktivt att vara aktieägare i FXI.” 

johan Wiklund
Styrelseordförande, FX International AB (publ)

Johan Wiklund 
kommenterar
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erBjudandet:
Teckningstid: 
Teckningskurs: 
Betalning: 

2 mars – 16 mars 201
3,75 kr per aktie
Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast  
efter avslutad teckningstid och betalning skall ske 
senast fyra bankdagar därefter.

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

skIckas tIll:
Sedermera Fondkommission AB 
Emissionstjänster  
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

alternatIvt tIll:
Fax: +46 431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(inscannad anmälningssedel)

För fullständig information se memorandum utgivet av styrelsen i FX International AB (publ), org. nr. 556797-0800, i mars 2011.

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 16 mars 2011. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. 
Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är 
bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att 
skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

EnLIGt VILLkOrEn I MEMOranDUMEt, UtGIVEt aV styrELsEn I FX IntErnatIOnaL I Mars 2011, tEcknar UnDErtEcknaD härMED:

Antal aktier:
st aktier i FX International till teckningskursen 3,75 kronor per aktie. 
Minsta teckningspost är 1 000 aktier.

VPkOntO ELLEr DEPå DIt tILLDELaDE aktIEr skaLL LEVErEras (anGE EnDast Ett aLtErnatIV):

VP-konto/Servicekonto Bank/Förvaltare

Depånummer Bank/Förvaltare

Har Ni för avsikt att teckna aktier genom Er kapitalförsäkring? Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.

naMn Och aDrEssUPPGIFtEr:

Efternamn/Firma Tilltalsnamn Person-/Organisationsnummer

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer Ort

Telefon dagtid/mobiltelefon E-post

Ort och datum Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

Th

GEnOM UnDErtEcknanDE aV DEnna anMäLnInGssEDEL MEDGEs FöLJanDE:
 » Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
 » Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
 » Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
 » Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission AB och tecknaren avseende denna teckning;
 » Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
 » Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare 

prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
 » Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen. 
 » Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som 

framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i FX International AB (publ) i mars 2011;
 » Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
 » Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras;
 » Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission AB för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att 

användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Anmälan om förvärv av aktier i FX International AB (publ) 


