
FXI startar Maltafonden den 4 maj
FXI har fattat beslut om att kapitalisera Maltafonden med eget kapital 2020-05-04. Bolaget kommer att
avsätta 20.000.000 SEK för fonden på Malta.

Den initiala uppstarten (IOP) var egentligen förlängd fram till den siste juli på grund av den långa registreringsprocessen men nu
har det beslutats att förkorta denna, avslut på den initiala starten blir den siste april och handeln kan komma igång den fjärde maj.
Portföljförvaltaren (Valor) kan inte initiera investeringarna förrän teckningsperioden och den initiala starten är genomförd.

Efter uppstart (IOP) kan investerarna köpa fondandelar baserat på det beräknade NAV (net asset value) kurs som är aktuell och
följa fondens utveckling löpande.

FXI har även hjälpt till, och kommer fortsätta, att knyta ihop de första kontakterna mellan Maltafonden och underleverantörer och
mäklare av investeringskapital.

Detta bolag har nu de första avtalen på plats med underleverantörer och marknadsförare av fondandelar i Maltafonden.
Marknadsföring och information är en av varje företags viktigaste delar. Underleverantörerna med sina internationella kontaktnät
kommer att ge möjligheter för investerare verkande på aktuella marknader att ta del av informationen gällande vår algoritmhandels
resultat. Genom att vi själva gör grundinvesteringen har fler professionella investerare möjlighet att direkt vara med. All logistik är
på plats. Vi uppfattar ett stort intresse hos kapitalförvaltare gällande alternativa investeringar som valutahandel i dessa turbulenta
tider.

”Vi räknar att genom dessa avtal att ytterligare kapitalisera fonden med totalt minst 200 MSEK, inom helåret. Det viktiga nu är
att Maltafonden kommer igång och börjar leverera och att marknadsföringsarbetet påbörjas. Även om vi inte börjar där vi
initialt tänkt, har Coronakrisen ändå medfört det positiva att vi kan se hur algoritmen har anpassat sig under turbulensen och
visat styrka genom hela perioden. Resultaten står i mycket stark kontrast till utvecklingen på dom övriga finansiella marknader.
” säger en positiv VD, Ole Helland, FX International AB (publ).

Den internationella krisen, Covid 19, har påverkat hela det internationella ekonomiska systemet vilket inneburit att flera av de stora
internationella investerarna som via Valor initialt skulle kapitalisera Maltafonden har på grund av stora förluster i andra
investeringsslag varit tvungna att skjuta fram sina investeringar i Maltafonden. Detta är naturligtvis olyckligt säger VD Ole Helland;
Dock räknar vi med att dessa investeringar kommer längre fram. Målet med kapitaliseringen för helåret, om minst 200 miljoner
SEK kvarstår dock.

”Genom idogt arbete kan vi tidigare än beräknat nu starta upp fonden på allvar och det känns som en stor framgång för bolaget.
Det blir på en lägre initial nivå än vad vi tänkt från början vilket så klart medför procentuellt större kostnader initialt i vår NAV
kurs men med tanke på hur fin utveckling vi haft på vår egen förvaltning och de möjligheter som visat sig finnas även under en
kris som Corona menar en samlad styrelse att det är ett viktigt steg att ta så vi kan komma igång på allvar. Det är för
begränsande att inte ha möjlighet att släppa in investerare och kunna marknadsföra när alla andra alternativa investeringar
verkar svaja rejält. Tillsammans har vi i styrelsen därför i samråd med vår ledning i Sverige och på Malta tagit beslutet att
stänga IOP och starta upp så vi kan visa världen vad vår algoritmhandel kan ge. Jag räknar med att vi kommer se ett
genombrott under andra hälften av 2020 och det kommer bli en spännande resa för bolaget och våra investerare det är jag
övertygad om.”, säger Styrelseordförande, Johan Olson FX International AB (publ.)
 

För ytterligare information kontakta:
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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
i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit
jämförbara index under denna tid.
 


