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Till Styrelsen för FX International AB (publ)   Helsingborg, 2016-01-09 

FX International AB (publ) 
Drottninggatan 62 
252 21 Helsingborg 
 

Styrelsen för FX International AB (publ) (FXI) har träffat en preliminär överenskommelse med Genova 

Software AB (Genova) att förvärva de fullständiga rättigheterna till handelssystemet och algoritmen 

Genova FX™. Styrelsen för FXI har med anledning av detta gett Måns Kjellsson Corporate Finance (MKCF) 

i uppdrag att utvärdera skäligheten i den överenskomna köpeskillingen om 5 Mkr. 

I utvärderingen har den informationsinsamling och analys som bedömts vara nödvändig genomförts. 

Som underlag för bedömningen ingår bland annat följande information: 

 Publik information på FXIs hemsida och däribland särskilt årsredovisningar för räkenskapsåren 

2010-2015, delårsrapporter utgivna under åren 2011-2015, samt nyheter, 

bokslutskommunikéer, kommunikéer från årsstämma och pressmeddelanden publicerade 

under åren 2013-2015. 

 Intervjuer och mailkorrespondens med Lars Eriksson VD FXI och Genova Software AB samt 

intervjuer och mailkorrespondens med övriga styrelsemedlemmar för FXI.  

 Gällande licensavtal för Genova FX™ mellan FXI och Genova Software AB. 

 Historisk avkastning och målsättningar för FXIs valutahandel. 

 Kontraktsvillkor mellan FXI och Coppin Collings Ltd samt villkor och presentationsmaterial för 

den fond som grundats av FXI. 

 Intäktsprognoser baserade på historisk data, avkastningsprognoser och målsättningar för den 

av FXI grundade fonden. 

 Marknadsdata (såsom aktiekurser och räntenoteringar) från bland annat Aktietorget och 

NASDAQ OMX.  

Offentlig information från FXI och den information och de prognoser som har lämnats av, och på annat 

sätt gjorts tillgänglig av representanter för FXI har inte varit föremål för ytterligare granskning utan 

informationen förutsätts vara korrekt och fullständig i alla väsentliga avseenden. Det har inte ingått i 

uppdraget att genomföra en teknisk utvärdering av Genova FX™ eller en utvärdering av systemets 

prestanda och valutahandelns avkastningshistorik. Utlåtandet grundar sig på de finansiella, ekonomiska, 

marknadsmässiga och övriga förhållanden samt den information som tillhandahållits per den denna dag. 

Förändringar i angivna förutsättningar efter att detta utlåtande lämnas till styrelsen kan påverka de 

antaganden som legat till grund för utlåtandet och MKCF påtar sig inget ansvar att uppdatera, revidera 

eller bekräfta detta utlåtande. 

För att genomföra utvärderingen har allmänt accepterade och för förvärvsobjektet lämpliga 

värderingsmetoder tillämpats. Analysen har genomförts enbart i syfte att möjliggöra den ovan beskrivna 

utvärderingen av överenskommen köpeskilling och analysen eller utlåtandet gör inte anspråk på att 

fastställa ett entydigt värde på Genova FX™, något som alltid är förknippat med en osäkerhet. Detta 

utlåtande fastställer inte heller ett ekonomiskt värde på FXI eller aktier i FXI. 

Grundat på det ovan anförda är det undertecknads bedömning, per dagen för detta utlåtande, att den 

överenskomna köpeskillingen för Genova FX™ kan anses vara skälig ur ett finansiellt perspektiv. 
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Arvodet för detta uppdrag är fast och inte villkorat av förvärvets genomförande. MKCF har inte i övrigt 

agerat som finansiell rådgivare åt FXI i samband med förvärvet. 

Detta utlåtande är riktat till styrelsen för FXI och är uteslutande avsett att tjäna som utvärdering av 

skäligheten i den överenskomna köpeskillingen för Genova FX™ och MKCF tar inget ansvar för dess 

användning för andra ändamål än detta. Utlåtandet får inte utan MKCF:s föregående godkännande 

åberopas eller användas på annat sätt. Efter sådant godkännande, får det endast åberopas eller 

användas i sin helhet.  

 

 

Måns Kjellsson Corporate Finance 

Herrgårdsvägen 68, 252 84 Helsingborg  

info@mkcf.se, 070-889 78 42  

 

 


