
Nyhetsbrev i Covid-19 tider – FXI mår bra
FX International vill följa upp den senaste tidens turbulens med Coronaviruset som sprider oro
över världens marknader. Algoritmen har inte påverkats negativt utan den egna förvaltningen
fortsätter att prestera enligt plan. Bolaget fick i slutet av februari in drygt 18 MSEK från
emissionen som nu registreras hos Bolagsverket. Samtidigt arbetar bolaget vidare med uppstart
av fonden på Malta och ser ljust på framtiden för AI-handel som en trygg och stabil lösning i tider
där oro och irrationella beslut ofta förvärrar situationen på världens marknader.
Egen förvaltning

FX International AB (publ.) har idag 6 MSEK i egen förvaltning sedan styrelsen beslutade att tillföra ytterligare 2 MSEK i mitten
på mars 2020. Målet har varit en avkastning på ca 30% och det målet kvarstår även i dessa tider av stor oro. Algoritmen justerar
sig efter marknadsförändringar och enligt de förutsättningar som nu finns ska den enligt beräkningarna fortsätta kunna prestera.

Valutahandeln i världen är en av de mest likvida marknaderna och därför spås inga större förändringar om inte världshandeln
stoppas, vilket i dagsläget verkar synnerligen osannolikt enligt FX International AB:s (publ.) bedömning.

Emissionen registreras hos Bolagsverket

I slutet på februari avslutades Teckningsoptionsprogrammet TO1:2018, vilket nu håller på att registreras hos Bolagsverket.
Emissionen tillförde FX International AB (publ.) ca 18 MSEK, vilket medför att bolagets nu har en kassa på över 30 MSEK och
står enligt styrelse och ledning väl förberedda inför kommande steg i vår plan.Oron på världsmarknaderna kommer sannolikt att
påverka FXI på många olika sätt men inte så att vi på kort sikt ser att bolaget har någon anledning att ändra planen som lagts.
Algoritmhandel är snarare bara ännu tydligare en framtid inom finanssektorn och i all tragedi, ser vi ändå stora möjligheter att
bolaget ska kunna gå ut som en tydlig vinnare.

Så hanterar FXI arbetet under Coronakrisen

FX International AB (publ.) har kontor i Malmö, från vilket bolaget drivs av VD och på plats befinner sig normalt även vår CFO och
CTO. Dessutom arbetar större delen av styrelsen även aktivt därifrån minst en dag i veckan. I samband med att Coronakrisen blev
allt mer påtaglig i samhället, har bolaget valt att förflytta den dagliga verksamhet till, i huvudsak hemmet. Då FXI till stora delar
redan är ett IT-baserat bolag så har denna omställning inte varit svår då vår styrelseledamot med gedigen IT-kunskap, hjälpt till
med att bland annat ställa om till videokonferenser. Ett beslut som tagits i syfte för att förenkla för samtliga medarbetare och av ren
försiktighetsåtgärd. Mycket av det operativa arbetet har dock redan tidigare skötts från fältet då vår basfunktion (handeln) inte är
beroende av att vi har ledningen som är fysiskt närvarande. Algoritmerna sköter sig själv och är utlokaliserade till datacenters som
upprätthålls på distans vid behov.

VD, Ole Helland summerar

Jag är mycket positiv till vår utveckling och har förvisso aldrig tvivlat på att valutamarknadens inte alls följer aktiemarknaden och
det har vi sett i jämförelser tidigare där korrelationen är mycket låg. Men i tider av en sådan kris som Covid-19 fanns det ju såklart
frågetecken. Men när vi nu ser att Algoritmen hittills anpassat sig på ett mycket bra sätt känns det inte bara positivt utan jag blir
också mycket spänd på hur vår framtida utveckling kommer att se ut i antalet kommande investeringar.

Privat känner vi alla oro för Covid-19 och hur det ska drabba vårt samhälle. En algoritm är helt fri från rädsla och tar inga
irrationella beslut trots kris och oro. Vi hoppas så klart på att Covid-19 krisen ska få ett snabbt slut och jag är övertygad att allt fler
investerare då också kommer se vikten av att diversifiera sin portfölj, vilket även efter krisen kommer att stärka vår verksamhet. 

Mer information kommer att förmedlas löpande via Spotlight Stock Market, Cision och våra egna kanaler. Anmäl dig gärna för löpande och
direkt information.

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 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



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.
 


