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UNDERLAG OCH OMFATTNING AV UPPDRAGET  

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 5,3 Mkr. Genova 

FX™ licensieras i dagsläget till FXI för användning i FXIs verksamhet för valutahandel.  

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.  

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.  
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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. 

Föreliggande rapport tar inte hänsyntill till eventuella skatterättsliga aspekter av förvärvet, varken för 

FXI, Genova AB eller till dessa bolag närstående personer. Föreliggande rapport värderar inte heller 

bolaget Genova Software AB eller FXI AB utan enbart handelssystemet och algoritmen som utgör 

Genova FX™. Utlåtandet tar inte hänsyn till avtalsrättsliga aspekter av förvärvet eller hur det planerade 

förvärvet slutligen genomförs.  

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.  

Denna rapport kompletterar det utlåtande (Fairness Opinion) som utfärdats till styrelsen per 160109. 

 

METOD FÖR VÄRDERINGEN OCH OMFATTNING  

Genova FX värderas utifrån perspektivet att FXI förvärvar samtliga rättigheter till handelssystemet och 

algoritmen Genova FX™ från Genova Software AB och att förvärvet av Genova FX™ sker på skuldfri 

basis. Det konservativa förvärvspriset för FXI utgörs därmed av de kostnadsbesparingar som skulle bli 

fallet om FXI inte längre skall betala licensavgifter till Genova AB minskat med de eventuella 

tillkommande kostnader som FXI får i och med förvärvet, t.ex. utvecklingskostnader för mjukvaran. 

Denna metod kallas även Relief-from-Royalty (RFR) och är en etablerad metod för att värdera 

immateriella tillgångar där man kan uppskatta royalties/licensavgifter1. Värderingen utgår från att den 

planerade emissionen genomförs vilket kommer att tillföra bolaget kapital nog för fortsatt drift och 

därmed betalning av redan avtalade samt framtida licensavgifter. RFR-metoden stämmer även överens 

med att värderingen skall vara konservativ och utvärdera en överenskommen köpeskilling. RFR-

metoden tar i detta fall inte hänsyn till de ytterligare kassaflöden som skulle kunna komma in om 

ytterligare licenser skulle säljas utöver de som är aktuella för FXI. 

Grundmetoden för att värdera Genova FX™ utgår från diskonterade kassaflöden (DCF-

modellen/Discounted Cash Flow) där de kassaflöden som är förknippade med Genova FX™ (främst 

licensavgifter för FXI) har diskonterats med FXIs vägda kapitalkostnad (WACC). Att använda DCF-

metoden är lämpligt då främsta drivare av värdet hos Genova FX™ utgörs av dels de licensavgifter som 

kommer att betalas av FXI som ett resultat av befintliga avtal (besparade licensavgifter för FXI) och dels 

de licensavgifter för FXI som bedöms att bli aktuella under kommande avtal och avtalsperioder. DCF-

metoden är även lämplig då licensavgifterna i befintligt avtal inte är jämnt fördelade över tid utan 

betalas i femårs-intervaller. De potentiella licensavgifterna för den planerade fonden bedöms även de 

vara olika över tid (växande) och detta kan modelleras med DCF-modellen.  

Alternativa värderingsmodeller skulle kunna vara en marknadsmodell där man tar hänsyn till 

förvärvspris och multiplar för liknande transaktioner, en kostnadsbaserad metod som ser till 

                                                           
1 Se till exempel Wiley Guide to Fair Value Under IFRS, James P. Catty, John Wiley & Sons, 2010 eller följande 
länkar: IFRS meetings 2007-10-18 (http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2007/October/18th/FVM-
0710-AP11B-obs.pdfller) ; OECD transfer pricing http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/47421362.pdf  
 

http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2007/October/18th/FVM-0710-AP11B-obs.pdf
http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2007/October/18th/FVM-0710-AP11B-obs.pdfller
http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2007/October/18th/FVM-0710-AP11B-obs.pdfller
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/47421362.pdf
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/47421362.pdf
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replacement cost, substansvärdering eller real options-värdering. Att värdera Genova FX™ med hjälp 

av en värderingsmetod med multiplar eller liknande skulle inte vara rättvisande då det finns få likartade 

företag och publikt genomförda transaktioner att ta som utgångspunkt för en multipelvärdering. Till 

detta kommer att det faktum att licensavgifterna inte är jämnt fördelade över tid. Då förvärvet innebär 

att en immateriell tillgång förvärvas är inte heller substansvärdering en rättvisande metod. Alternativet 

att värdera Genova FX™ utifrån de utvecklingskostnader (replacement costs) som skulle krävas för att 

återskapa mjukvaran är inte heller en tillförlitlig eller särskilt precis metod i detta fall då det är mycket 

osäkert att uppskatta hur mycket tid som de facto gått åt för att skapa Genova FX™ och en sådan kalkyl 

även blir beroende av antaganden kring vilka kostnader som skall inkluderas samt nivån på dessa 

kostnader. Slutligen skulle det teoretiskt vara möjligt att värdera Genova FX™ som en real option, 

denna metod skulle kunna utgöra ett komplement till DCF-värderingen (speciellt om syftet var att 

fastställa ett entydigt värde på Genova FX™) men förutom att en RO-värdering i grunden bygger på 

samma data som modelleras med en detaljerad DCF-modell krävs ytterligare antaganden kring de 

framtida licensintäkternas volatilitet och sannolikhet huruvida vissa skeenden inträffar eller inte. Detta 

bedöms i föreliggande fall i onödan addera komplexitet till uppskattningen. 

Utöver de direkta ekonomiska värden som kan beräknas på besparingar från avtalade licenser och 

prognosticerade licenser för den planerade fonden bör det noteras att Genova FX™ kan bedömas vara 

affärskritiskt för FXIs nuvarande valutahandel och uppstart och förvaltning av fonden. Detta speglas 

inte i den föreliggande värderingen men kan vara en faktor som FXIs styrelse behöver ta i beaktande 

vid beslut. 

I och med att FXI förvärvar Genova FX™ får FXI möjligheter att sälja ytterligare licenser eller förvalta 

ytterligare fonder med hjälp av Genova FX™. Detta kan vara aktuellt om investerare till exempel 

efterfrågar en förvaltning med annan riskprofil än den som erbjuds i den planerade fonden2. I 

värderingen har inte det eventuella ekonomiska värde som kan komma av intäkter från ytterligare 

licensförsäljning eller från ytterligare fonder inkluderats. Detta eftersom denna värdering bör göras 

konservativt och några sådana intäkter ej finns avtalade idag. Styrelsen skall dock vara medveten om 

att sådana kassaflöden kan finnas, kassaflöden som i så fall skulle kunna motivera ett högre värde för 

Genova FX™.  

 

LICENSAVGIFTER BEFINTLIGA AVTAL 

De avtalade och framtida bedömda licensavgifter som FXI har för handelssystemet Genova FX™ utgör 

de besparingar som FXI skulle göra vid ett förvärv (Relief-from-Royalty).  

FXI och Genova har idag ett befintligt licensavtal (tecknat 2011-08-09) som gäller fram till och med 

2025-03-31. Avtalet ger FXI rätt att använda Genova FX™ för den valutahandel som sker i FXI. 

Licensavgiften utgörs av fast komponent som skall betalas i två omgångar under avtalstiden och en 

rörlig komponent som betalas årsvis. Efter de första fem årens betalningsfria period förföll den första 

fasta komponenten (av två) till betalning 2015-03-01. Genova avstod vid det tillfället från denna 

ersättning på grund av FXIs finansiella situation. I värderingen har det rimliga antagandet gjorts att FXI 

efter genomförd emission väljer att betala återstoden av dessa 1,5 Mkr (innebär minst 1,2 Mkr) till 

Genova AB. Enligt styrelseprotokoll från hösten 2015 har Genova efterskänkt licenskostnaderna fram 

till och med 2015-06-30 och Genova och FXI är överens att någon upplupen kostnad för detta inte skall 

reserveras. Hur eventuella upplupna licensavgifter mellan perioden 2015-06-30 till 2016-03-01 (när 

                                                           
2 Telefonintervju med Lars Andersson 151230 
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denna värdering tar sin startpunkt) skall regleras är en fråga som bör lösas av FXIs styrelse. Eventuella 

upplupna licensavgifter perioden 2015-06-30 till 2016-03-01 inkluderas inte i denna värdering3.   

Enligt avtalet räknas nästa fasta licensbetalning upp med 50% från 1,5 Mkr och denna betalning om 

2,25 Mkr förfaller därmed 2020-03-01. Detta motsvarar en årlig uppräkning av licensavgiften med ca 

8,4%.  Eftersom valutahandeln i FXI är beroende av algoritmen Genova FX™ antas att det ligger i FXIs 

intresse att avtalet förlängs även efter mars 2025 och avtalet antas förlängas i enlighet med de villkor 

som gäller i dagens avtal (både vad det gäller fasta och rörliga avgifter). Uppräkningsfaktorn för den 

fasta avgiften för perioden efter 2020 justeras till 3% för att matcha en förväntad inflationstakt.  

Den rörliga komponenten beräknas utifrån förutsättningarna i punkt 9.1 i licensavtalet mellan FXI och 

Genova. Utgångspunkten är att FXI skall betala en rörlig licensavgift om 25% på den avkastning som 

överstiger en hurdle rate om 25%. Inte heller på denna punkt har värderingen tagit hänsyn till 

eventuellt upplupna avgifter mellan perioden 2015-06-30 till 2016-03-01, utan detta blir en fråga som 

styrelsen får hantera i samband med förvärvet. I värderingen har FXIs avkastning på eget 

handelskapital beräknats som ett genomsnitt på årsbasis och de rörliga avgifterna har även de 

beräknats och antagits betalas på årsbasis.  

FXI har idag även ett förvaltningsavtal med Nordström Invest där man tillämpar en avgiftsstruktur med 

en fast avgift om 2% på förvaltat kapital och en 25% performance fee. Licensuppläget mellan FXI och 

Genova innebär i detta fall en intäktsdelning där Genova har rätt till 50% av avgifterna från 

förvaltningen. Denna avgift beräknas i denna värdering även den på årsbasis. De licensavgifter som FXI 

skulle besparas i framtiden är inkluderade i värderingen med antagandet att det förvaltade kapitalet 

om 1,2 Mkr växer med avkastningen efter avgifter dock har inga ytterligare insättningar modellerats.  

 

 LICENSKOSTNADER FÖRVALTNING AV FONDEN 

FXI skall verka som advisor i den fond som startas tillsammans med Coppin Collings (Agreement 2015-

02-16). Enligt FXIs styrelse och Genova har FXI i dagsläget igen licens från Genova för denna förvaltning. 

Om förvärv av Genova FX™ ej sker kommer ett licensavtal behöva tecknas. Det troliga upplägget enligt 

styrelsen och Genova är att en sådan licens tecknas i likhet med den licens som redan idag används för 

förvaltningsuppdrag. Detta innebär att Genova och FXI skulle tillämpa en 50-50 delning av FXIs intäkter 

från fonden. FXIs intäkter i detta sammanhang innebär avgifter från fondens förvaltning minus de 

kostnader för administration och marknadsföring som är avtalade med Coppin Collings Ltd och 

eventuella samarbetspartners (Agreement 2015-02-16).  

De intäkter som modelleras i värderingen utgår från de intäktsnivåer som budgeterats i avtalet med 

Coppin Collings (2015-02-16).  Den största drivaren för licensintäkterna från fonden blir storleken på 

det förvaltade kapitalet följt av den avkastning som kan genereras och nivån på de förvaltningsavgifter 

som kan tas ut. Styrelsen har en målsättning (tidigare kommunicerat i pressmeddelande 2015-11-12) 

att nå ett förvaltat kapital om 100 MEUR. Värderingen har inkluderat detta som ett möjligt utfall i 

scenario B men det tas även hänsyn till ett konservativt scenario där förvaltat kapital stannar på 25 

MEUR fram till 2025 och utan fortsatt tillväxt efter detta. Avkastningen som ligger till grund för de 

budgeterade intäkterna baseras på Genova FX™ historiska prestation och har satts till en månatlig 

avkastning om 1,2% (före avgifter).  

                                                           
3 Enligt årsredovisning 2014-2015 sid 2 har FXI inga upparbetade skulder till Genova fram till och med 
november 2015. 
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Förvaltningsavgifterna från den planerade fonden kan komma att variera beroende på fondens storlek 

där rabatter till en början kan komma att krävas för att attrahera kapital. De modellerade intäkterna 

utgår från budgeterade avgifter i avtalet med Coppin Collings. En möjlig uppsida i det skattade värdet 

är om dessa avgifter blir lägre på grund av att kunder kommer in i fonden med mindre rabatter än 

budgeterat eller via FXIs egna kanaler. Denna uppsida är dock inte inkluderad i denna värdering 

eftersom den är mycket svår att uppskatta med någon säkerhet. Avkastningen i fondens förvaltning 

och därmed fondens avkastning har modellerats som jämn över varje månad, i verkligheten kommer 

resultatet att variera vilket skulle kunna få en värde-effekt, detta har inte heller modellerats. Avgifterna 

från fonden till Genova har även de beräknats på årsbasis. 

 

UTVECKLINGSKOSTNADER OCH UNDERHÅLSKOSTNADER GENOVA FX 

I dagsläget (befintligt licensavtal) ansvarar FXI för serverdrift och Genova för all forskning, utveckling 

och administration. Vid ett förvärv skulle FXI bära kostnaderna för utveckling och underhåll av Genova 

FX™ men samtidigt kommer utrymmet för och behovet av dessa insatser och kostnader att vara 

beroende på det förvaltade kapitalets storlek. Förvaltningen fungerar idag bra med en positiv 

avkastning vilket kan ge utrymme för att inte dessa kostnader måste ökas upp under de två kommande 

åren om inte utrymme ges via en starkt ökande förvaltat kapital eller framgångsrik uppstart av fonden. 

Kostnaderna blir tillkommande för FXI eftersom man inte bär dem idag och de minskar värdet av 

besparingen vid ett förvärv, se respektive scenario för hur dessa kostnader modellerats i värderingen.  

  

KAPITALKOSTNAD 

Vid värdering av Genova FX™ enligt Relief-from-Royalty metoden blir utgångspunkten att använda FXIs 

vägda kapitalkostnad (WACC, weighted average cost of capital). FXI har en kapitalstruktur (i 

marknadsvärden) som gör att det egna kapitalet i dagsläget (151230) utgör över 95% av det totala 

kapitalet (beräkningar baserade på delårsrapport 2015-09-30). I och med att bolaget värderas med 

antagandet att den aviserade emissionen genomförs och då man inte planerar att använda sig av 

räntebärande skulder för finansiering4 är den framtida kapitalstrukturen satt till 100% eget kapital5.  

Avkastningskravet på eget kapital beräknas enligt CAPM-modellen med ett tillägg för en likviditets-

/småbolagsfaktor. Bolagets aktiekurs har under 2015 varit mycket volatil och rört sig okorrelerat med 

övriga börsen, detta till synes beroende på spekulation kring effekterna av den framtida fonden. 

Bolagets betavärde blir därmed missvisande (-2,58 enligt Avanza 160106) om man beräknar detta 

enligt traditionell metod. För att ta hänsyn till den stora volatiliteten i bolagets aktiekurs har istället 

ett Beta om 3 valts som utgångspunkt för denna värdering. Ett betavärde på 3 är mycket högt (börsen 

som helhet har per definition betavärde 1) men har valts för att dels göra en konservativ värdering och 

dels för att därigenom ta hänsyn till aktiens höga volatilitet. Genova FX™ värderas även med en 

kapitalkostnad som är baserad på 2 i betavärde för att åskådliggöra effekten av detta. I en situation 

där bolaget får en stabil ekonomisk bas i ett högre handelskapital och en etablerad fond är det mycket 

möjligt att även kapitalkostnaden faller, dock är det inget som direkt modelleras i värderingen.  

                                                           
4 Lars Eriksson, VD, 160107 
5 Eftersom eget kapital är dyrare (har högre avkastningskrav) än räntebärande skulder är detta en faktor som 
endast bidrar till att beräknade värden blir mer konservativt beräknade.   
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Baserat på Arzac (2008)6 har marknadsriskpremien satts till 4% och en likviditetspremie om 4% har 

adderats utöver detta. Den riskfria räntan utgår från räntan för en 10-årig svensk statsobligation och 

sätts i kalkylerna till 0,9%. Detta ger sammantaget en kapitalkostnad för eget kapital om 16,9 % och en 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) om 16,9%. Med betavärde 2 blir istället avkastningskravet 

på eget kapital och WACC 12,9% (vid 100% eget kapital i kapitalstrukturen).  

 

SKATTESATS 

I kalkylerna har en skattesats om 22% i inkomstskatt för juridiska personer tillämpats (skattesatsen för 

inkomståret 20167). I kalkylerna har inte förvärvspriset av Genova FX™ räknats som avdragsgillt för FXI 

inte heller har eventuella skatte-effekter av t.ex. ytterligare avskrivningar av immateriella tillgångar 

som skulle kunna tillkomma i FXI inkluderats i värderingen. Sådana effekter skulle kunna modelleras 

men i sådana fall bör detta utgå från hur förvärvet slutligen struktureras och utlåtande från bolagets 

revisor. 

Värderingen tar alltså inte hänsyn till huruvida det köpande bolaget har upparbetade förlustavdrag 

eller inte, värdet av dessa förlustavdrag ingår redan i bolagets marknadsvärde och skattestrukturen 

skall inte påverka vilket värde det innebär att FXI får lägre licensavgifter.  

 

SCENARIER 

För att uppskatta värdet som de besparade licensavgifterna skulle kunna innebära utgår värderingen 

från två scenarier, A (bas/dagsläge) och B (fond etablerad). Detta för att åskådliggöra ett ytterst 

konservativt värde som enbart baseras på redan ingångna avtal och ett scenario som speglar styrelsens 

målsättningar och bolagets planerade expansion. 

 

SCENARIO A 

Verksamheten fortlöper som i dagsläget med valutahandeln fortsatt inom FXI. Detta är ett konservativt 

scenario eftersom det innebär att fonden inte lanseras utan det motsvarar ett värde av Genova FX™ 

där FXI drivs vidare med enbart utgångspunkt från de avtal och den verksamhet man har idag. 

Handelskapitalet förstärks till 15 Mkr efter genomförd emission. I scenariot beräknas de redan 

avtalade fasta avgifterna att sedan förlängas 5 år i taget fram till 2040. De fasta avgifterna räknas upp 

med 3% per år från 2020 för att ta hänsyn till inflation. Eftersom förvaltningen är lönsam finns det inget 

som inte motiverar att kontraktet förlängs och den rörliga komponenten behålls i de omtecknade 

avtalen. I och med att licensavgifterna hålls på samma nivåer som idag görs inga direkta antaganden 

om eventuella fördyringar eller besparingar i framtida förhandlingar mellan FXI och Genova.  

De rörliga avgifterna för FXI:s handelskapital modelleras som att 50% av förvaltningsresultatet efter 

avgifter återinvesteras i handelskapitalet fram till 2025. Detta gör även att handelskapitalet inte växer 

exponentiellt efter denna punkt som en effekt av den höga avkastningen på förvaltat kapital. Baserat 

på förvaltningens historik och planerade hävstångsnivåer i den framtida förvaltningen är detta scenario 

baserat på en avkastning om 34,7%, detta kallas scenario A2. För att stresstesta för detta antagande 

                                                           
6 Arzac, Enrique R.,  (2008), Valuation for Mergers, Buyouts and Restructuring, Wiley Finance, kapitel 3  
7 https://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2016.4.3810a01c150939e893f737e.html#h-
Statliginkomstskattjuridiskapersoner, hämtad 2016-01-06 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2016.4.3810a01c150939e893f737e.html#h-Statliginkomstskattjuridiskapersoner
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2016.4.3810a01c150939e893f737e.html#h-Statliginkomstskattjuridiskapersoner
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görs även en beräkning där avkastningen på FXIs valutahandel inte når upp över 25% vilket innebär att 

inga rörliga licensavgifter betalas ut (eller sparas in vid ett förvärv). Detta stresstest presenteras som 

scenario A1. 

De rörliga avgifterna för förvaltningen åt Nordström Invest modelleras enligt en vinstdelningsnyckel 

där Genova har rätt till hälften av den fasta avgiften om 2% av handelskapitalet och en performance 

fee som är 25% av den årliga avkastningen. Avkastningen på detta kapital antas vara 25% baserat på 

historiska avkastningssiffror och eftersom denna förvaltning är fondliknande sätts återinvesteringen 

efter avgifter till 100% fram till och med 2025. Inga ytterligare investeringar utöver återinvesteringar 

modelleras för detta kapital.   

I scenario A modelleras inga ytterligare tillkommande R&D-utgifter för FXI utan mjukvaran antas 

användas i sin nuvarande form med mindre systemunderhåll som redan sker idag. 

Utvecklingskostnaden är en rörlig kostnad för FXI och enligt samtal med VD kan man öka upp dessa 

ansträngningar när handelskapitalet nått sådan storlek att fortsatt utveckling kan finansieras. 

För att inte överskatta lönsamheten i Genova FX™ har inget residualvärde i form av rörliga 

licensavgifter efter 2040 eller fasta avgifter efter 2035 beräknats. Detta korresponderar även med att 

utvecklingskostnader inte inkluderas detta scenario.  

 

SCENARIO B 

Detta scenario bygger på att fonden kan startas och att FXIs valutahandel i stort sett kommer att flyttas 

över i denna. I och med detta kommer handelskapitalet i FXI endast att utgöras av ett mindre kapital 

som används för live-testning och underhåll av utvecklade handelsstrategier. Förvaltningen åt 

Nordström Invest beräknas fortsätta som tidigare i scenario A.  

I scenariot antas att licensavgiften innebär en intäktsdelning 50-50 mellan FXI och Genova i enlighet 

med beskrivningen i avsnittet LICENSKOSTNADER FÖRVALTNING AV FONDEN. I scenariot tas två 

alternativa värden fram, ett (B1) där fonden kapitaliseras upp långsamt och det förvaltade kapitalet 

stannar på 25 MEUR i förvaltat kapital. Det andra, B2, innebär fortsatt en låg tillväxttakt i början men 

tillgångarna når 100 MEUR år 2020.  

R&D-ansvaret tas över av FXI och det beräknas att en halvtidstjänst läggs på denna utveckling 

motsvarande en initial kostnad om 300 tkr. Eftersom valutamarknaden är ytterst konkurrensinriktad 

är det rimligt att FXI fortsätter med en omfattande produktutveckling även efter det att fonden 

startats. Kostnaden för R&D räknas upp årligen med 3%. 

Detta scenario är till viss del hypotetiskt då det faktum att FX inte har fullständigt ägande av Genova 

FX™ kan vara en kraftigt hämmande faktor i att faktiskt attrahera kapital och nå den storlek på kapital 

som styrelsen har som målsättning samtidigt ger scenariot en tydlig fingervisning om den uppsida som 

finns i att förvärva Genova FX™ istället för att betala licensavgifter. 
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SLUTSATSER OCH KOMMENTARER 

Till att börja med måste det noteras att en värdering alltid ger ett spann på estimerat värde, detta 

eftersom en osäkra framtidsscenarier skall omvandlas till ett enskilt värde vid en enskild tidpunkt. I 

denna process måste en hel del antaganden göras vilka kan leda till att värdet varierar. I detta fall har 

de möjliga utfallen dock en stor spännvidd, något som också reflekteras i det breda intervall som 

presenteras här. 

TABELL 1, Sammanställning av uppskattade värden för Genova FX™ per scenario 
(Not: Scenario A1 är framtaget för att visa effekten om avkastningen på FXI förvaltning inte överstiger 25% 
under något år under perioden.) 
 

  

Kapitalkostnad Scenario 
Estimerat värde 

per 2016-02-01, (kkr) 

16,9% 

Scenario A1. Ingen extra performance FXI (Avk < 25%) 3 239 

Scenario A2. Performance till FXI (Avk > 25%) 6 752 

Scenario B1, AUM 5-25 MEUR 13 808 

Scenario B2, AUM 5, 25, 25, 100M EUR 52 083 

 

12,9% 

Scenario A1. Ingen extra performance FXI (Avk < 25%)  4 056     

Scenario A2. Performance till FXI (Avk > 25%)  8 923     

Scenario B1, AUM 5-25 MEUR  18 309     

Scenario B2, AUM 5, 25, 25, 100M EUR  71 226     

 

Det värde8 på Genova FX™ som kan beräknas varierar främst beroende på osäkerhet kring bolagets 

framgångar med uppstarten av fonden samt den avkastning som man kan uppnå i framtiden. Utifrån 

scenario A kan man dock konstatera att en köpeskilling om 5,3 Mkr för Genova FX™ inte kan anses 

missgynna aktieägarna i FXI AB och att köpeskillingen är skälig ur ett finansiellt perspektiv. Skulle 

scenario B ske innebär det att aktieägarna i FXI har gynnats av förvärvet av Genova FX™. 

Scenario A ger ett estimerat värde (6 752 kkr) där bolaget i stort sett drivs vidare som idag men med 

ett betydligt större handelskapital. De stora antaganden som görs här är dels att förvaltningen går med 

ett resultat som överstiger 25% hurdle rate och att kontrakten kan tecknas om till samma villkor som 

idag. Om förvaltningen inte ger mer än 25% under något år skulle Genova FX™ vara värt 3 239 kkr.  

Scenario B ger en bild av värdet på Genova FX™ där fonden är startad och förvaltningen ger ett fortsatt 

positivt resultat. I sådant fall blir det estimerade värdet på Genova FX™ 13 808 kkr om fonden inte blir 

större än 25 MEur och 52 083 kkr om fonden når 100 MEUR i förvaltat kapital.  

                                                           
8 Värderingen görs med 160201 som datum för diskonteringarna. 


