
SICAV-fonden på Malta
Alla strukturella, administrativa och formella frågor förväntas vara på plats under de kommande veckorna.

FXI:s juridiska ombud på Malta upprättar i detta nu fondstrukturen i enlighet med ansökan. Arbetet har sedan tidigare under året förberetts
och vi räknar därför med att samtliga samarbetspartners, konton och övrig formalia snabbt kommer på plats. Därefter aktiveras själva fonden
och knyts an till algoritmen med uppstartsprov. Detta beräknar vi kommer ske inom kort och att handeln bör kunna vara igång några veckor
efter att vi fått formalia på plats och förhoppningen är att det kan bli före årsskiftet.

I väntan på att alla bitar kommer på plats fortsätter handeln med vårt egna kapital i samarbete med Valor, i syfte att generera fortsatt god
avkastning under uppstartsprocessen.

”Vi ser oerhört mycket framemot att komma igång med försäljningsprocessen. Allt ser väldigt lovande ut och så snart prospektet är klart och
fonden kan marknadsföras börjar det roliga arbetet med att bygga ett internationellt säljnätverk. Det inofficiella testet har överträffat alla
förväntningar så vi förväntar oss en god medvind. Fonden kapitaliseras initialt med 100 miljoner kronor under första kvartalet och vårt mål i
slutet av 2020 är att AUM skall ha dubblerats”, säger VD Ole Helland, FX International AB (publ)

Bakgrund

I början på året skickade FX International AB i samarbete med Valor, in en ansökan till Maltas Finansinspektion (MFSA) för tillstånd att skapa
en alternativ investeringsfond (SICAV) som ska hanteras till 100% av en artificiell intelligens. Fonden startas med ett förväntat initialkapital på
100 miljoner kronor. Fonden är endast avsedd för professionella investerare.

Mer information kommer att delges löpande via Cision, Spotlight, hemsida och via vårt nyhetsbrev. Anmäl gärna ditt intresse för denna
information för att få löpande uppdateringar! Du gör det enklast på vår hemsida och/eller på Spotlight.

För ytterligare information kontakta

Ole Helland, VD                                                   
Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                     
e-post: ole.helland@fxi.se     

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 plattform. Plattformen 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.


