
FXI:s CTO frikänns för insiderbrott

Lars Ericsson (CTO) har frikänts för insiderbrott av Svea Hovrätt den 3:e maj 2019.

Det är med stor glädje och lättnad som vi kan konstatera att Lars Ericsson har frikänts för insiderbrott av Svea Hovrätt den 3:e maj 2019.

I april 2018 dömdes Lars Ericsson i tingsrätten, ett beslut som omedelbart överklagades och som nu har resulterat i ett frikännande. Då åklagaren inte valt
att överklaga beslutet, bör således målet betraktas som avslutat.

Lars Ericsson och familjen har under dem senaste två åren genomgått en mardröm som både haft personliga och professionella konsekvenser, vilket nu
lyckligtvis kan upphöra. Vi gläds framförallt över att familjen nu kan lägga detta bakom sig och blicka framåt men även över att Lars Ericsson återigen kan
fokusera fullt ut och därmed använda sin fantastiska intelligens i utvecklingen av vår framgångsrika algoritm Genova FX.

Lars Ericsson är skapare av Genova FX, grundare och huvudägare i FX International AB och kommer fortsätta med sitt arbete som CTO i FX International
AB med fokus på drift och utveckling av Genova FX.

FX International AB tar stort avstånd från insiderhandel och alla former för kringgående av MAR-förordningen och av den anledningen har bolaget infört
följande regelverk:

Samtliga anställda i FX International AB (publ) omfattas av de handelsförbudsregler som gäller för personer i ledande ställning hos bolaget. Detta innebär
att det inte är tillåtet att handla i FXI-aktien 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. Dessa riktlinjer gäller
också för de anställdas innehav i kapital- och pensionsförsäkringar. Vidare upprättar FX International AB en insiderförteckning, utöver den
insiderförteckning avseende permanenta insiders, kring delårsrapporterna och bokslutskommunikéerna över anställda, revisorer eller andra personer som
har uppdrag för bolaget och som har tillgång till insiderinformation avseende FX International AB.  Insiderförteckning upprättas också när väsentligt
kurspåverkande händelser uppstått.

Insidermålet har haft stora negativa konsekvenser för FX International AB. Bolagets trovärdighet ifrågasattes, inkomstgenererande verksamhet och
utveckling avbröts och företagets värde reducerades markant. Samtliga individer inom FXI känner till de konsekvenser som insidermålet har medfört och vi
kommer därför göra vårt yttersta för att aldrig hamna i en liknande situation igen.

Frikännandet medför att vi nu kan lägga ett mycket mörkt kapitel i FXI:s historia bakom oss. Vi kan nu tillsammans med Lars Ericsson istället se fram
emot kommande utmaningar och framgångar som ligger runt hörnet.

Inom mycket kort tid kommer den länge väntade fondstrukturen på Malta vara operativ och den fortsatta utvecklingen av vår artificiella intelligens kommer att
bli ett mycket starkt resultatorienterat och kostnadseffektivt alternativ till dom traditionella investeringsprocesser på marknaden.
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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 sedan 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.


