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FX International AB kommer löpande ge ut ett nyhetsbrev till våra befintliga och potentiella ägare och andra intressenter. Detta är ett led för oss att öka vår
kommunikation mot våra investerare men också för att visa i ett samlat format hur vårt löpande arbete fortskrider.

Den första halvan av 2019 har flugit förbi, det går fort när det finns mycket att göra och det finns strategier att jobba mot.

I början av året fullbordade vi vår teckningsemission med ett acceptabelt resultat. Vi fick ett nödvändigt tillskott av kapital för att genomföra strategierna och
omorganisationen av FXI som den nya styrelse och ledning beslutade om hösten 2018. Vi har nu en bra ekonomi och är i linje för en lönsamhet inom kort.
Dessutom har vi genom kapitaltillskottet fått in nya aktieägarna som har gett oss ett stort förtroende - vi välkomnar dem och kommer att göra vårt yttersta
för att möta deras förväntningar.

Som nytillträdd VD i oktober 2018 var en av mina första prioriteringar att granska alla befintliga avtal och affärsprocesser med sikte på kostnadsbesparingar
och efterlevnad av bestämmelser. I detta sammanhang har flera gamla avtal avslutats och nya har ingåtts. Vi har flyttat till bättre och mer representativa
lokaler i Malmö där vi nu befinner oss i en teknisk miljö med nära tillgång till externa kompetenser för att hjälpa till i den dagliga verksamheten. Dessutom
har vi uppdaterat alla relevanta rutiner och förfaranden för att följa gällande regler och riktlinjer. Vi har också genomfört en mindre "makeover" på vår hemsida
och avser att utvärdera och uppdatera hela vår grafiska profil efter stämman i oktober.

En annan prioritet var att säkerställa algoritmens (Genova FX) funktionalitet och säkerhet. Trots det faktum att Genova FX i en period på 7 år har genomfört
dokumenterad handel med egna pengar och nästan fördubblat sitt investerade kapital, ansåg den nya ledningen och styrelsen att en ny opartisk validering
var nödvändig. För denna process har vi använt externa konsulter med kompetenser inom AI: s djuplärande och algoritmstruktur för att validera Genova FX: s
funktionalitet och säkerhet. Rapportens slutsats var, som förväntat, positiv, vi har en mycket framgångsrik produkt som har överträffat alla jämförande index.
Med hjälp av externa konsulter har vi också flyttat Genova FX till våra egna säkra servrar för drift och utveckling.

I början på året skickade vi som planerat in en ansökan till Maltas Finansinspektion (MFSA) för tillstånd att skapa en alternativ investeringsfond (SICAV)
som ska hanteras till 100% av en artificiell intelligens. Vi upprättade fonden i samarbete med Valor, den slovakiska fondmäklare och vi förväntar oss att
starta fonden med ett initialkapital på 100 miljoner kronor där vi investerar 5 miljoner kronor av emissionskapitalet och arbetar för ytterligare insättningar
2019, för att nå ca 150 miljoner kronor. Fonden, som endast är lämplig för professionella investerare, kommer att generera betydande intäkter för FX
International och kommer att vara starten på vår inkomstgenererande verksamhet. MFSAs behandling av vår ansökan har tagit betydligt längre tid än vad vi
är vana vid här i norr, men vi är glada över att finansinspektionen har återvänt med ett lovande svar och vi förväntar oss att MFSA ska slutföra vår ansökan
inom de närmaste veckorna. Våra maltesiska advokater tolkar det långa ärendet som MFSA har långa handläggningstider pga. många ansökningar, och
inte som en reservation för upprättandet av SICAV-fonden.

Vårt andra inkomstområde är kommersialiseringen av Genova FX.

Den långsiktiga planen är att utveckla artificiell intelligens för andra tillgångsklasser än valuta och samtidigt erbjuda finansiella aktörer, såsom fondförvaltare,
familjeföretag, m.fl. att använda vårt system som en ”whitelabel” lösning för i deras verksamhet. Som våran kund kan de erbjuda AI-driven-investeringar som
skapar alpha samtidigt som reducerar deras egna driftskostnader - en ’win-win-win’ lösning som vi förväntar oss mycket av. Vi öppnar därför våra åtaganden
med LMAX i London för fortsatt utveckling och resultatgenererande processer i både samarbete med Valor och för egen utveckling av Genova FX

Vi kommer att avsätta 3 miljoner kronor ut av emissionskapitalet till detta affärsområdet. Förutom den faktiska utvecklingen av Genova FX, förväntar vi oss
också en årlig avkastning i intervallet 10-30%, vilket kommer bidra till vår lönsamhet.

Den 3 maj kom en stor glädje nyhet till FXI, vilket avslutade ett mörkt kapitel i vår historia. Lars Eriksson skapare av Genova FX, grundare och huvudägare
till FX International AB frikändes för insiderbrott av Svea Hovrätt. I april 2018 dömdes Lars Ericsson till tingsrätten, ett beslut som omedelbart överklagades
och som nu har resulterat i frikännande i hovrätten. Vi är särskilt glada över att familjen nu kan lägga det bakom sig och se framåt, men också att Lars
Eriksson igen kan fokusera och därigenom använda sin intelligens och kunnande i utvecklingen av vår framgångsrika algoritm. Lars Eriksson fortsätter sitt
arbete som CTO i FX International AB med fokus på drift och utveckling av Genova FX.

Vi har höga förväntningar för andra halvåret av 2019. Vi känner en viss medvind trots förseningen i fondstrukturen på Malta och vi är glada över att vår
verksamhet under de senaste 6 månaderna nu börjar bära frukt. Vi ser fram emot att FX International återigen visar intäkter från fonden i Malta och från egen
handel på LMAX. Även om inkomsten i början blir blygsam kommer den gradvis att växa till en nivå där vi kan presentera et överskott. Vi ser fram emot att
bygga ett distributionsnätverk för marknadsföring och försäljning av våra produkter, och vi ser fram emot många marknadsföringsinsatser både i Sverige och
internationellt. Vi ser fram emot vidareutvecklingen av Genova FX, och vi kommer förhoppningsvis att inleda ett samarbete med en extern finansiell aktör
som referenskund för framtida försäljning. Vi ser fram emot att FXIs aktiekurs återspeglar de aktiviteter och ansträngningar vi gör och förhoppningsvis
kommer upp till en nivå där teckningsoptionerna blir relevanta.

FXI går nu in i en spännande fas av tillväxt där vi ser stor potential i både vår framtida fond men även utrullningen av Genova FX som en Fintech-produkt.  

Vi ser fram emot att komma med mer positiva besked de närmaste månaderna.

Mer information kommer delges löpande via Spotlight Stock Exchange, Cision och våra sociala medier samt via nyhetsbrev.  
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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.
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