Halvårsrapport, Q2 2020
FX International AB (publ)

Med ”Bolaget” eller ”FXI” avses FX International AB (publ)
med organisationsnummer 556797 - 0800.

Styrelsen och verkställande direktören för FX International AB (publ) intyg härmed att följande
rapport för perioden 2020-07-01 - 2020-12-31 ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.
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FINANSIELL ÖVERSIKT

Oktober - December 2020
§
§
§
§

Rörelseresultat: - 3 011 KSEK (-666 KSEK)
Finansiella intäkter och kostnader: 0 KSEK (-110 KSEK)
Resultat före skatt: - 3 011KSEK (-776 KSEK)
Resultat per aktie efter skatt: -0,09 SEK, (-0,04 SEK)

Juli - December 2020
§
§
§
§

Rörelseresultat: -4 752 KSEK (-1 012 KSEK)
Finansiella intäkter och kostnader: 11 KSEK (-76 KSEK)
Resultat före skatt: -4 741 KSEK (-1 088 KSEK)
Resultat per aktie efter skatt: -0,14 SEK, (-0,05 SEK)

Antal aktier
Antalet aktier vid periodens utgång uppgår till 33 055 785 (20 312 529) stycken.

Granskning av revisor
Rapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport (januari-mars)

30:e april 2021

Halvårsrapport (januari-juni)

27:e augusti 2021

Delårsrapport (juli-september)

29:e oktober 2021

Bokslutskommuniké (2020/2021)

28:e februari 2022
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

Bolaget utsåg en ny VD för FX International AB (publ).

Bolaget meddelade om komplettering gällande Ernst & Young AB:s lämnat revisionsberättelse som avviker från
standardutformningen den 14 september 2020. Revisionsberättelsens avvikelse avstyrker ledamöterna Johan Olsson,
Jonas Hagberg och Hans Forsberg ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020. Till grund för avvikelsen låg de
närståendetransaktioner som ovan styrelseledamöter via sina respektive bolag fakturerat FXI.

Bolaget meddelade att dess handelssystem Genova FX har lanserats i en ny verison (2.0). Den nya versionen avser
liksom tidigare version att genom artificiell intelligens (AI) generera vinster på den internationella valutamarknaden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Valor Global FX Fund meddelar att man erhållit en ny insättning om 100 000 EUR från en ny investerare.
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VD HAR ORDET

Verksamhet
Under det första halvåret har styrelsen och jag ägnat vår tid åt en fundamental genomlysning av FXI:s verksamhet med
syftet att skapa en övergripande förståelse av vår verksamhet och hur vi skall tillföra FXI de utestående komponenter
som medför progress och skapar goda förutsättningar för FXI att verka som internationell aktör inom finanssektorn. Vi
har under denna tid börjat lägga grunden för FXI:s fortsatta kortsiktiga verksamhet och målbild, i en tid där en global
pandemi härjar har vi fokuserat på att vidta löpande åtgärder för att begränsa de negativa effekterna som pandemin haft
på vår verksamhet. Vår förhoppning är att vi under hösten 2021 kommer att se öppningar och att reserestrektionerna
skall lätta, så att vi åter kan träffa kunder och samarbetspartners. Tiden under det första halvåret har fokuserat på att
etablera nya samarbeten samt utveckling av FXI:s eget produktutbud. Vårt kortsiktiga mål är att utveckla våra egna
produkter samt att bredda vårt utbud med andra alternativa produkter och erbjuda investerare intressanta alternativa
investeringar. Mot bakgrund av detta har FXI under det gångna halvåret fokuserat på att etablera nya samarbeten med
andra aktörer inom finanssektorn, både nationellt och internationellt. Vår förhoppning är att vi genom dessa nätverk
och samarbeten skall ges möjlighet att etablera vår närvaro än bredare.
Glädjande är att FXI:s egen förvaltning i Genova FX visar inledande positiva resultat och planen framöver är att
riskjustera och öka algoritmens risknivå. De initiala resultaten är positiva och avsikten är att om ett par månader öka
handelssystemets risknivå, och därigenom uppnå målsättningen om 12 % årlig avkastning. Genova FX förvaltar FXI:s
eget kapital om 2 MSEK.
Genova FX
En ny version av Genova FX lanserades i november och de inledande resultaten av handeln är positiva och påvisar
balanserade handelsresultat generade av artificiell intelligens (AI). Genova FX kommer efter den initiala uppstartsfasen
att riskjusteras och öka sin riskprofil under våren. De positiva inledande resultaten är en stark indikation på att Bolagets
affärsidé, med algoritm driven FX-handel, fungerar. Utvecklingen av Genova FX är ett steg i satsningen mot att
produktifiera och kommersialisera Genova FX. Bolaget avsikt är att genom Genova FX erbjuda valutahandel med
handelsstrategier som är helt styrda av artificiell intelligens (AI).
Finansiellt resultat
FXI:s finansiella förluster är främst kopplade till Valors förvaltning i Valor Global FX Fund på Malta. Fonden på Malta
bedriver handel med FXI:s eget kapital samt extern insättning om 300 KEUR. Förlusterna beror till stor del på
avsaknad av kapitaliseringen av fonden, förlust på det förvaltade kapitalet samt en stärkt kronkurs. Bolaget har även
haft personalomsättning som orsakat Bolaget högre personalkostnader än beräknat.
Vårt utsatta mål med att minska kostnaderna har fallit väl ut genom främst drastiskt minskade externa konsultavgifter,
främst under Q2 där kostnadsbasen sjunkit med cirka 30 %. Tyvärr inföll inte minskade kostnader med ökade intäkter,
vilket lett till ett otillfredsställande resultat som styrelsen och ledningen lägger stor kraft på att åtgärda.

Tack för detta halvåret!

Sofie Danielsson
Verkställande direktör
FX International AB (publ)
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ALLMÄN INFORMATION OM BOLAGET

Verksamhet
FX International AB är ett publikt aktiebolag listat på Spotlight Stockmarket med kortnamn FXI och är registrerat hos
Finansinspektionen. Bolaget har sitt säte i Malmö och bedriver handel med egen tillgångsmassa, erbjuder förvaltning
till professionella och institutionella investerare genom fondbolaget, AI2 SICAV plc. Bolagets affärsmodell fokuserar
på algoritmstyrd handel inom finansmarknaden. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå
riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Handel med egen tillgångsmassa sker med den
egna handelsplattformen, Genova FX™.

Affärsmodell
Bolagets affärsmodell fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Bolagets målsättning och strategi är
att vara rådgivare till fondbolag, driva handel med egen tillgångsmassa samt bidra med förvaltning till kvalificerade
investerare. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning
oberoende av marknadskonjunkturer. FXI fokuserar på att visa att den valutahandel Bolaget bedriver i egen regi kan
generera god avkastning. Handeln har under denna period skett i liten skala och företrädesvis med Bolagets egna
tillgångar. Handeln bedrivs med stöd av Genova FX™, en mjukvara skapad för helautomatiserad valutahandel, och
andra strategier som baseras på statistiska modeller för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. Till skillnad
mot traditionell aktiv förvaltning baseras handeln på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell intelligens,
vilket innebär att organisation och arbetsmetoder väsentligen skiljer sig från traditionella förvaltningsorganisationer.
FXI ämnar erhålla förvaltningsintäkter fördelade på en fast förvaltningsavgift och en prestationsbaserad avgift. Den
fasta förvaltningsavgiften baseras på fondernas förvaltade kapital (AUM) och utgör normalt 1 % till 2 % av totalt
förvaltat kapital på årlig basis. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till mellan 10 % och 20 % av fondernas
värdeutveckling baserat på andelsberäkning (NAV) med tillämpning av ”High Watermark”.

Förvaltning
FXI:s förvaltningen skall ske genom robusta fondstrukturer, professionell organisation och goda distributionskanaler,
parallellt med fortsatt forskning och vidareutveckling av Bolagets produkter samt utveckling av nya produkter. Bolaget
planerar att utveckla och förfina sina algoritmer och målsättningen är att under 2021 kunna lansera en egen fond. Vidare
ska Bolaget utveckla och förfina algoritmer för råvaruhandel, aktiehandel och obligationshandel. FXI förväntas erhålla
en stabil ersättning i form av förvaltningsavgifter och vinstdelningar. Bolaget förväntas därefter kunna betala utdelning
till sina aktieägare.
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FINANSIELL INFORMATION

Resultaträkning i sammandrag
Värden angivna i KSEK
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

Not 2020-10-01 2019-10-01 2020-07-01 2019-07-01
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
1
-2 067
-2 614
436
846
-41
-41
0
0
-2 108
-2 655
436
846

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT FÖRE SKATT
SKATT
Skatt
RESULTAT EFTER SKATT

2

2019-07-01
2020-06-30
-889
1
-888

0
-395
-356
-748

-13
-451
-480
-945

0
-996
-789
-1 785

-13
-796
-734
-1 544

-191
-2 246
-2 740
-5 178

-155
-3 011

-155
-666

-312
-4 752

-314
-1 012

-628
-6 695

0
-3 011

-110
-776

11
-4 741

-76
-1 088

-221
-6 916

0
-3 011

0
-776

0
-4 741

0
-1 088

0
-6 916

Noter
1. Resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader.
2. Räntekostnader, kursvinst eller kursförlust som uppstår vid redovisning i SEK.

Balansräkning i sammandrag
Värden angivna i KSEK
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2020-12-31
2 861
20
17 087
362
5 699
1 196
27 225

2019-12-31

2020-06-30

3 448
50

6 824
11 004

3 150
34
19 345
493
7 058
2 700
32 781

-26 625
0
-600
-27 225

-10 586
0
-417
-11 004

-31 378
0
-1 403
-32 781

682
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Kassaflödesanalys
Värdena angivna i SEK

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar

2020-07-01 2019-07-01
2020-12-31 2019-12-31
-4 752
0
311
-4 441

Resultat av valutahandel
Erlagd ränta och valutaförluster på omräkning av valutakonton till balansdagens kurs

-1 012
0
314
-698

11

-76

-4 430

-774

-71
803

218
-208

-3 698

-764

2 194

0

Inbetalningar i samband med nyemission
Upptagna lån
Aktieägartillskott
Utbetalningar av emissionskostnader

0
0
0
0

0
0
0
0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

0

0

2 700
-1 504
1 196

7 588
-764
6 824

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Förändring i rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
Finansieringsverksamhet

Likvida medel vid årets början
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens slut
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FX International AB (publ)
Organisationsnummer: 556797-0800
ISIN:kod: SE0003787555
HyllIe Boulevard 34
215 32 MALMÖ
0708 901097
info@fxi.se
www.fxi.se
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