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STYRELSENS ANFÖRANDE 
 
Det blev ett bra år för HQ. Vi vann flera viktiga juridiska delsegrar, som stärker oss inför den viktiga 
huvudförhandlingen i tingsrätten, som är planerad att pågå under november 2016 till juni 2017. 
 
En viktig seger gäller det så kallade avvisningsmålet. Mats Qviberg, övriga styrelseledamöter i HQ 
samt revisorn Johan Dyrefors och KPMG hade, som vi tidigare berättat, begärt att tingsrätten skulle 
avvisa vissa skadeståndsanspråk riktade mot dem. Redan 2014 kom tingsrätten fram till att det var 
ett orimligt krav. Hovrätten slog i mars fast att tingsrätten ska ta upp skadeståndsmålet. Högsta 
domstolen avslog sedermera i juni överklagandet av Mats Qviberg och KPMG m fl. vilket möjliggjorde 
för den fortsatta beredningen av tvistemålen. 
 
Avvisningsmålet var ett led i motparternas försök att förhala tvistemålen. De har konsekvent 
motarbetat en prövning genom, förutom avvisningsmålet, även klaga på de nyemissioner som skett 
och dessutom kräva prövning av påstådda fordringar mot HQ m.m. De fortsätter att obstruera 
genom att begära anstånd med att svara i sak i tvistemålen. Det är glädjande att se att tingsrätten nu 
har satt ned foten och planerat för huvudförhandling från november 2016 till juni 2017. Det är 
visserligen senare än vad vi från början hade velat se men tingsrätten har nu satt ut muntliga 
förberedelsetillfällen för att driva målet enligt lagd plan. Det första hölls i december och fortsätter 
under februari, maj och september 2016.  
 
Motparternas förhalningsstrategi är naturligtvis frustrerande men kan komma att stå dem dyrt. Det 
totala skadeståndskravet uppgår till 3,75 miljarder kronor plus ränta – vilket i dagsläget uppgår till väl 
över 5 miljarder kronor. Varje månads försening av processen ger HQ cirka 25 Mkr i dröjsmålsränta, 
liksom ersättning för rättegångskostnader, förutsatt att HQ vinner gehör för kraven. Detta är pengar 
som i slutändan kommer HQs aktieägare tillgodo. 
 
Vi får ofta frågan vad processen egentligen handlar om. HQ har stämt den tidigare styrelsen för HQ 
samt KMPG och revisorn Johan Dyrefors på sammanlagt 3,75 miljarder kronor jämte ränta.  
 
Det är mycket pengar, men mycket stora belopp gick förlorade på grund av styrelsens vårdslösa 
risktagande och revisorns vårdslösa granskning, som ledde fram till att HQ Bank förlorade sina 
tillstånd i augusti 2010. 
 
HQ Bank hade då inte bara tagit mycket stora risker i den så kallade tradingportföljen. Man hade 
dessutom under flera år medvetet dolt riskerna och de förluster som uppkommit. Med egna 
påhittade metoder värderade man upp tillgångar och värderade ner skulder i portföljen så att 
aktieägare och andra aldrig förstod hur illa det var ställt. I stället för att använda vinster från andra 
delar i koncernen till att täcka de uppkomna förlusterna så delade HQ ut sammanlagt 601 Mkr till 
Mats Qviberg, Investment AB Öresund och andra ägare under åren 2008-2010. Om de pengarna hade 
fått stanna i bolaget och om man verkligen avvecklat den riskabla tradingen, såsom man bestämt och 
meddelat aktieägarna, i stället för att mörka förlusterna hade med all sannolikhet HQ varit kvar som 
en betydande finanskoncern även i dag. 
 
Vi kunde under 2015 även konstatera att Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, tidigare ordförande i HQ 
Bank, Mikael König, tidigare vd i HQ Bank, Kurt Lönnström, tidigare ledamot i HQ Bank, åtalas för 
grovt svindleri medan revisorn Johan Dyrefors åtalas för medhjälp till grovt svindleri. Det är mycket 
bra att det får rättsliga konsekvenser när en styrelse och revisor handskas så uppenbart vårdslöst 
med ett publikt bolag som dessutom var ett bankmoderbolag. Även i Sverige måste den som 
missköter sitt uppdrag få ta konsekvenserna. Men vi vill samtidigt understryka att 
brottmålsprocessen inte påverkar tvistemålsprocessen mot Qviberg med flera. De båda processerna 
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handlar om delvis olika tidsperioder i HQs historia och dessutom är beviskraven i ett brottmål och en 
civilrättslig process helt olika. Brottmålsprocessen förväntas pågå från den 9 februari till början av 
maj i år. 
 
För vår del är vi 100 procent fokuserade på förberedelserna inför att skadeståndsmålet tas upp i 
tingsrätten. Vi är övertygade om att vi har ett mycket starkt case och vi är styrkta i den uppfattningen 
av att vi vunnit en rad viktiga delsegrar även under 2015. Det är med tillförsikt vi ser fram emot att 
under 2016 få möta motparterna i tingsrätten. 
 
Året i korthet 
 

• Januari: Ekobrottsmyndigheten väcker åtal mot Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König, 
Kurt Lönnström och Johan Dyrefors i anledning av deras tidigare uppdrag i HQ AB respektive 
HQ Bank. 

• Februari: Huvudförhandling i Svea hovrätt i det så kallade avvisningsmålet. 
• Mars: Svea hovrätt ogillar Mats Qvibergs, KPMGs och övriga motparters begäran att 

skadeståndsmålet skall avvisas. Nyemissionen som beslutades vid bolagsstämman i februari 
genomförs och tecknas fullt ut och tillför bolaget 54,5 Mkr före kostnader. 

• April: Mats Qviberg, KPMG och övriga motparter överklagar hovrättens beslut i 
avvisningsmålet till Högsta domstolen. Nyemissionen registreras.  

• Juni: Högsta domstolen meddelar i beslut att man inte beviljat prövningstillstånd i 
avvisningsmålet. Den frågan är därmed slutligt avgjord och inga hinder föreligger för 
tingsrätten att pröva HQs skadeståndstalan. 

• Oktober: HQ ger in ett flertal större yttranden och flera kompletterande expertutlåtanden. 
Samtliga dessa handlingar och yttranden finns tillgängliga på vår hemsida. Tingsrätten 
meddelar beslut i ett så kallat editionsmål att Carnegie Investment Bank som därigenom är 
skyldiga att till HQ lämna ut av oss begärda handlingar som är viktiga för HQ som bevisning i 
skadeståndsmålen. HQ har krävt att Carnegie Investment Bank ska lämna ut dessa sedan 
september 2010. 

• November: Carnegie Investment Bank, som alltjämt vägrar att lämna ut begärda handlingar 
till HQ, överklagar tingsrättens editionsbeslut till Svea hovrätt och begär prövningstillstånd. 
Hovrätten har ännu inte meddelat något beslut i prövningstillståndsfrågan. 
Förhandlingsplanen för brottmålet offentliggörs. Förhandlingarna påbörjas den 9 februari 
2016 och beräknas pågå en bit in i maj 2016. 

• December: Muntlig förberedelse hålls i tvistemålen i tingsrätten. Det bestäms därvid att 
huvudförhandlingen skall påbörjas i november 2016 och beräknas fortsätta till juni 2017. Ett 
flertal yttranden ges in. 

 
Finansiering för fortsatt drift 
 
HQ AB har i dag ca 18 000 aktieägare, varav många drabbades hårt ekonomiskt när 
Finansinspektionen på grund av grava missförhållanden i såväl HQ AB som HQ Bank drog in 
tillståndet att bedriva bankverksamhet i augusti 2010. Finansinspektionen gjorde i det läget den 
bedömningen att de personer som var ansvariga för skadan inte kunde fortsätta att leda HQ Bank 
varför banken tvingades i likvidation. För många investerare uppgick förlusten till stora belopp när 
mattan rycktes undan för verksamheten och aktierna i HQ AB över en natt blev näst intill värdelösa. 
 
Den 24 maj 2011 gav en extra bolagsstämma i HQ AB styrelsen i uppdrag att driva processen mot nio 
personer i tidigare styrelser och ledning samt revisorerna. Sedan dess har vi genom processerna 
arbetat med att utverka kompensation för de tusentals aktieägare som drabbades av de tidigare HQ-
styrelsernas och revisorernas synnerligen vårdslösa agerande. 
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HQ har för att finansiera processerna fortlöpande genomfört nyemissioner. Under 2015 
genomfördes ytterligare en övertecknad nyemission om ca 54,5 miljoner kronor. I samband med 
nyemissionen 2015 flaggade styrelsen för att ytterligare finansiering skulle kunna komma att behövas 
om huvudförhandlingen inte kunde påbörjas och avslutas under 2016. Det är bestämt att 
förhandlingarna kommer att pågå även under första halvan av 2017. Styrelsen har därför valt att söka 
bemyndigande i samband med årsstämman för att skapa maximal flexibilitet och för att samtidigt 
undvika en stor extra kostnad för att fatta beslutet under en extra bolagsstämma. 
 
Naturligtvis finns en del osäkerhetsfaktorer. Det finns det alltid i omfattande juridiska processer. 
Huvudförhandlingen kan även av olika anledningar försenas. Och oavsett utgången kommer domen i 
tingsrätten med stor sannolikhet att överklagas till hovrätten. Det är svårt att säga hur lång tid den 
processen kommer att ta.  
 
Eftersom målen rör stora belopp finns också en viss osäkerhet när det gäller de svarandes möjlighet 
att betala, men motparterna verkar ha betalningsförmåga. 
 
Vi är övertygade om att vi har goda grunder för vår talan. Oberoende parter som under årens lopp 
har bedömt händelserna i HQ har kommit till samma slutsats som vi, nämligen att tradingportföljen 
under lång tid var kraftigt övervärderad, och att HQ hade kapitalbrist. Det är de centrala frågorna för 
hela tvisten.  
 
Att Finansinspektionen återkallade banktillståndet var det slutgiltiga beviset på att verksamheten 
gått över styr. 
 
Vi vill understryka att det kommer att krävas tålamod och långsiktighet. Men för den som stannar 
kvar som ägare eller väljer att investera i HQ AB i dag är chanserna goda för en gynnsam utveckling. 
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HQ AB STYRELSES BESKRIVNING AV HÄNDELSEFÖRLOPPET OCH PROCESSERNA 
Nedanstående beskrivning av händelseförloppet och processerna är framtagen av styrelsen i HQ AB 
och ger uttryck för hur styrelsen uppfattar inträffade händelser och dess konsekvenser. Beskrivningen 
baserar sig på material som har framkommit i de utredningar som har genomförts samt de yttranden 
som har inlämnats till tingsrätten. Denna beskrivning har inte varit föremål för revisorns granskning. 
 
Inledning 
Den 28 augusti 2010 återkallade Finansinspektionen tillståndet för HQ Bank att bedriva 
bankverksamhet. Därmed fanns inte längre förutsättningarna för HQ Bank att fortsätta sin 
verksamhet. I och med att HQ Bank stod för nästan 100 procent av HQ ABs verksamhet vid 
tidpunkten innebar beslutet i praktiken dödsstöten för hela koncernen. När vi i fortsättningen 
använder beteckningen ”HQ” avses både moderbolaget HQ AB och dotterbolaget HQ Bank. 
 
I början av september 2010 övertogs HQ Bank av Carnegie. Sedan september 2010 har ingen 
rörelseverksamhet bedrivits i HQ AB. Vid en extra bolagsstämma i maj 2011 fick styrelsen i uppdrag 
att driva skadeståndsprocess mot nio personer i HQs gamla styrelser och ledning samt mot revisorn 
Johan Dyrefors och revisionsföretaget KPMG. Därutöver har HQ AB begärt att dessa parter och 
Öresund ska ersätta HQ AB för de utdelningar som beslutades och verkställdes avseende 
räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009 då de var i ond tro om att utdelningarna var olagliga, och ändå 
medverkade till att de genomfördes. 
 
Bakgrunden 
HQ bedrev under många år en tradingverksamhet med strategin att tjäna pengar på att handla i 
optioner med olika löptider i sin tradingportfölj. Denna handel kom att leda till HQs fall. Från och med 
i vart fall räkenskapsåret 2007 uppkom stora förluster i denna verksamhet. Istället för att avsluta 
verksamheten valde de ansvariga att fortsätta affärerna i hopp om att kunna täcka förlusterna.  
 
Resultatet av tradingverksamheten redovisades inte på ett riktigt sätt för aktieägarna och marknaden. 
I de pågående processerna har HQ AB visat hur HQ systematiskt övervärderade tradingportföljen för 
att dölja förlusterna. I detta syfte utnyttjade man något som kallades dag 1-resultat. Enkelt uttryckt 
gick det ut på att exempelvis köpa en tillgång och sedan omedelbart redovisa en vinst genom att 
värdera upp tillgången enligt en egen teoretisk modell som angav ett högre värde än det pris man 
precis betalt. 
 
HQ använde i strid med regelverket sin teoretiska värderingsmodell för alla optioner i 
tradingportföljen, också när det fanns en aktiv handel. Reglerna säger att värderingen så långt som 
möjligt ska bygga på observerbara marknadsdata och att teoretiska värderingar bara ska användas 
där det saknas en aktiv marknad. I många fall användes en teoretisk värdering där det fanns en aktiv 
marknad och vid den teoretiska värderingen användes inte observerbara marknadsdata trots att 
sådana enkelt gick att finna i form av exempelvis genomförda transaktioner i samma option. En 
användning av observerbara marknadsdata hade medfört ett lägre värde på tradingportföljen och 
användes därför inte. 
 
HQ har helt enkelt valt att bortse från det verkliga värdet av tradingportföljen och använt sin egen 
felaktiga teoretiska värderingsmetod för att på det sättet kunna sätta ett högre värde på 
tradingportföljen och dölja förlusterna. 
 
HQ AB har anlitat Navigant Consulting som är noterat på New York-börsen och specialiserade bl.a. på 
att göra utredningar och värderingar i samband med tvister i den finansiella sektorn. Navigant har 
gjort en oberoende värdering av tradingportföljen vid årssluten 2007, 2008 och 2009 och kommit 
fram till att övervärderingen av tradingportföljen uppgick till de belopp som framgår av tabell 1 
nedan. 
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Tabell 1 
År Övervärdering 
2007 376 Mkr 
2008 655 Mkr 
2009 693 Mkr 
 
Att det förelåg en övervärdering styrks även av de värderingar av tradingportföljen som gjordes av 
Eurex och NASDAQ OMX och som låg till grund för SEBs och NASDAQ OMX säkerhetskrav avseende 
tradingportföljen. HQs handel på Eurex skedde genom SEB. Dessa värderingar visar på en 
övervärdering i samma storleksordning som den Navigant kom fram till. 
 
I sitt försök att täcka förlusterna i tradingportföljen med vinster tog HQ enorma risker i sin 
tradingverksamhet. Detta framgår av de säkerheter som HQ behövde ställa till SEB och NASDAQ OMX 
avseende risken för ytterligare förluster i tradingportföljen. Dessa säkerhetskrav varierade men 
uppgick under hela perioden juni 2007 till maj 2010 till enorma belopp, flera gånger till i 
storleksordningen 900 miljoner kronor. 
 
HQ har under hela tiden i årsredovisningar samt i rapporter till Finansinspektionen oriktigt hävdat att 
risken för förluster i tradingportföljen uppgick till en bråkdel av de säkerhetskrav som HQ ställt 
avseende dessa risker. Under hösten 2009 hävdade HQ exempelvis att de inte riskerade att förlora 
mer än 33 miljoner kronor i tradingportföljen. Samtidigt accepterade HQ den bedömning som SEB 
och NASDAQ OMX gjorde där HQ under samma period ställde säkerheter avseende risken för 
ytterligare förluster i tradingportföljen på över 600 miljoner kronor. SEB och NASDAQ OMX har alltså 
gjort bedömningen att förlusterna kunde bli mångdubbelt större än vad HQ AB rapporterat externt, 
för sina aktieägare och till Finansinspektionen. 
  
Styrelsens och revisorns skadeståndsansvar 
HQ AB visar i de pågående processerna att styrelserna för HQ AB och HQ Bank, liksom revisorn KPMG 
och den huvudansvarige revisorn Johan Dyrefors, var medvetna om dessa fel och brister, eller i vart 
fall att styrelseledamöterna, KPMG och Johan Dyrefors hade ett ansvar att ta reda på fakta som hade 
gjort felen och bristerna uppenbara. Därför är styrelseledamöterna skadeståndsansvariga, 
tillsammans med KPMG och Johan Dyrefors. KPMG och Johan Dyrefors avgav, i strid mot regelverket, 
rena revisionsberättelser avseende årsredovisningarna för åren 2007 till 2009. 
 
Utdelningarna 
Under åren 2007 till 2010 hade HQ en kraftigt övervärderad tradingportfölj, enorma risker för 
ytterligare förluster i tradingportföljen och kapitalbrist enligt gällande regelverk. HQ AB valde att dölja 
dessa förhållanden och göra stora utdelningar till sina aktieägare, vilket till slut fick till följd att 
Finansinspektionen tvingades ingripa. Den 28 augusti 2010 återkallades tillståndet av 
Finansinspektionen och HQ Bank försattes i likvidation av Stockholms tingsrätt på ansökan av 
Finansinspektionen. 
 
Tabell 2 
År Utdelning 
2007 271 miljoner kronor 
2008 162,5 miljoner kronor 
2009 167,5 miljoner kronor 
 
Summa 601 miljoner kronor 
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HQ ABs krav 
HQ ABs krav bygger på två komponenter: 
 

1) Styrelsen, KPMG, Johan Dyrefors och Öresund medverkade till aktieutdelningar för åren 
2007 till 2009 trots att man kände till eller borde ha känt till att utdelningarna var olagliga 
bland annat på grund av den övervärderade tradingportföljen och de enorma förlustriskerna i 
tradingverksamheten. Därmed är dessa parter skyldiga att återbetala de utdelningar som de 
själva mottagit och tillsammans ersätta HQ AB för resterade utdelningsbelopp. 
 
2) Styrelserna, KPMG och Johan Dyrefors kände till eller borde ha känt till de fel och brister 
som medförde att Finansinspektionen återkallade HQ Banks tillstånd och trots detta vidtogs 
inga åtgärder för att åtgärda felen och bristerna utan istället genomfördes de olagliga 
vinstutdelningarna. Detta orsakade att HQ Bank gick under. Därmed är dessa personer 
skadeståndsskyldiga för det värde som gick förlorat för HQ AB, eftersom HQ Bank och därmed 
hela HQ AB i praktiken blev värdelöst efter det att HQ Bank satts i likvidation. 

 
Sammanlagt uppgår kravet avseende de olagliga utdelningarna till 601 Mkr och skadeståndskravet till 
3 145 Mkr. Skadeståndskravet motsvarar Navigants beräkning av den skada som HQ AB orsakats. 
Därmed är HQ ABs totala krav 3 746 miljoner kronor plus ränta och rättegångskostnader.  
 
FAKTA 
Följande personer och företag omfattas av stämningarna 
 
Huvudägaren: 
Investment AB Öresund 
 
Styrelsen: 
Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König, Curt Lönnström, Thomas Erséus, Johan Piehl, Pernilla 
Ström, Carolina Dybeck Happe, och Anne-Marie Pålsson 
 
Den huvudansvarige revisorn: 
Johan Dyrefors 
 
Det registrerade revisionsbolaget: 
KPMG 
 
Tidslinje HQ 
2005:  
HQ Bank får oktroj, alltså tillstånd att driva bankverksamhet 
 
2007-2010:  
Kraftiga felvärderingar döljer stora underskott i tradingverksamheten. Trots detta rekommenderar 
styrelsen stora aktieutdelningar. Revisorerna har inga invändningar mot detta. 
 
Juni 2010:  
Dotterbolaget HQ Fonder säljs till Öresund i ett försök att rädda den ansträngda balansräkningen. 
 
Augusti 2010:  
Finansinspektionen återkallar tillståndet för HQ Bank. 
 
September 2010:  
En bolagsstämma i HQ Bank beslutar att inte bevilja den tidigare styrelsen ansvarsfrihet samt att 
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väcka skadeståndstalan mot tidigare revisorn. HQ Bank överlåter genom likvidatorn rätten till 
skadestånd till HQ AB innan HQ AB säljer HQ Bank. HQ Bank övertas av Carnegie och därmed står HQ i 
praktiken utan rörelseverksamhet. 
 
Maj 2011:  
Bolagsstämman i HQ AB beslutar att inte bevilja den tidigare styrelsen och VD ansvarsfrihet. Stämman 
ger styrelsen i uppdrag att driva skadeståndsprocesser mot de ansvariga. 
  
September 2012: 
Mats Qvibergs dotter Anna begärde ersättning för ett påstått förskott för en nyemission. 
Skiljenämnden ogillar kravet och Anna Qviberg döms att betala rättegångskostnader. 
 
September 2013: Mats Qviberg återkallar sin talan i Stockholms tingsrätt där han begärt ersättning 
för ett påstått förskott för en nyemission. Tingsrätten meddelar i dom att Mats Qvibergs talan ogillas 
samt att Mats Qviberg döms att betala rättegångskostnader. 
 
Januari och maj 2014: 
Tingsrätten avvisar de svarandes krav på att HQ ABs stämning ska avvisas helt eller devis. 
 
Oktober 2014:  
Efter att Navigant granskat skadan i samband med HQ-kraschen justeras skadeståndskravet upp med 
768 miljoner kronor till sammanlagt 3 145 miljoner kronor jämte ränta. Tillsammans med kravet 
avseende utdelningarna uppgår det totala kravet till 3 746 miljoner kronor jämte ränta. 
 
Januari 2015:  
Åklagaren väcker åtal mot Mats Qviberg, Johan Dyrefors, Stefan Dahlbo, Mikael König och Curt 
Lönnström. 
 
Mars 2015: 
Svea hovrätt ogillar svarandenas krav på avvisning av HQ ABs skadeståndsmål. 
 
Juni 2015:  
Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd avseende svarandenas krav på 
avvisning av HQ ABs skadeståndstalan. Därmed undanröjs det sista hindret för att målet ska kunna tas 
upp till prövning av Stockholms tingsrätt. 
 
Oktober 2015:  
HQ ger in ett flertal större yttranden och flera kompletterande expertutlåtanden. Samtliga dessa 
handlingar och yttranden finns tillgängliga på vår hemsida.  
Tingsrätten meddelar beslut i ett så kallat editionsmål att Carnegie Investment Bank är skyldig att till 
HQ lämna ut av oss begärda handlingar som är viktiga för HQ som bevisning i skadeståndsmålen. HQ 
har krävt att Carnegie Investment Bank ska lämna ut dessa sedan september 2010. 
 
November 2015:  
Carnegie Investment Bank, som alltjämt vägrar att lämna ut begärda handlingar till HQ AB, överklagar 
tingsrättens editionsbeslut till Svea hovrätt och begär prövningstillstånd. Hovrätten har ännu inte 
meddelat något beslut i prövningstillståndsfrågan. 
 
Stockholms tingsrätt kallar till huvudförhandling i brottmålet med början den 9 februari 2016. 
 
December 2015:  
Muntlig förberedelse och planeringssammanträde i tvistemålen hålls i Stockholms tingsrätt. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Styrelsen och verkställande direktören för HQ AB (publ), organisationsnummer 556573-5650, får 
härmed lämna redovisning för verksamhetsåret 2015. 
 
 
HQ:S NUVARANDE VERKSAMHET 
Efter försäljningen av HQ Bank AB i september 2010 till Carnegie Investment Bank AB har HQ AB inte 
bedrivit någon operativ verksamhet och inriktningen har sedan dess varit att avveckla bolagets icke 
likvida tillgångar och driva de utredningar avseende skadestånds- och återvinningskrav som närmare 
beskrivs nedan. 
 
Vid bolagsstämma i HQ AB den 24 maj 2011 beslutades att skadeståndstalan skulle väckas mot de 
tidigare styrelseledamöterna, verkställande direktör, huvudansvarig revisor och KPMG med 
anledning av den skada som dessa har orsakat HQ på grund av fel och försummelse vid fullgörandet 
av sina respektive uppdrag. 

 
RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING  
Resultat januari-december 2015 – jämförelsetal föregående period inom parentes 
Rörelseresultatet uppgick till -31 087 (-20 323) tkr, och periodens resultat uppgick till -30 943 
(-20 168) tkr, motsvarande -0,09 (-0,08) kronor per aktie. Rörelsens kostnader uppgick till 31 087 
(20 323) tkr.  
 
Likvida medel och eget kapital 31 december 2015 – jämförelsetal 31 december 2014 inom parentes 
Likvida medel uppgick till 36 103 (13 979) tkr. Eget kapital uppgick till 31 233 (9 927) tkr motsvarande 
0,08 (0,04) kronor per aktie.  
 
Skatt 
Uppskjuten skattefordran avseende uppkomna underskott under perioden och tidigare perioder har 
inte bokförts eftersom verksamheten inte genererar några löpande intäkter. 
 
FLERÅRSÖVERSIKT  

Mkr 2015 2014 2013 2012 

     

Nettoomsättning 0 0 1 2 

Resultat efter finansiella poster -31 -20 -22 -34 

Soliditet 85,7 % 69,3 % 55,0 % 4,1 % 

 
 
STYRELSENS UTREDNINGSARBETE 
Styrelsen fick i uppdrag av årsstämman den 24 maj 2011 att driva skadeståndstalan mot de personer 
och bolag som genom sina ageranden skadat HQ. De händelser och förhållanden som styrelsen fått i 
uppdrag att utreda är komplexa och omfattar områden som derivatmarknadens funktionssätt, 
värdering och redovisning av derivatinstrument, risk- och verksamhetskontroll, kapitaltäckning, 
corporate governance, styrelse- och revisorsansvar med mera, vilket erfordrar förutom juridisk 
expertis även specialistkompetens inom nämnda områden. Kostnaderna för att fullfölja uppdragen är 
betydande.  
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Olaglig vinstutdelning 
Den 22 juni 2011 ingav HQ en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot tidigare 
styrelseledamöter och verkställande direktörer i HQ samt mot Investment AB Öresund avseende 
återbäring och bristtäckning avseende olagliga utdelningar för verksamhetsåren 2007, 2008 och 
2009. 
 
HQs krav på återbetalning av erhållen utdelning har riktats mot dem som varit i ond tro. Krav har 
också riktats mot de tidigare styrelseledamöterna och bolagets revisor samt huvudansvarige revisor 
enligt reglerna i ABL om så kallat bristtäckningsansvar. Totalt uppgår återbetalnings- och 
bristtäckningskraven till cirka 601 mkr jämte ränta. Detta mål handläggs av Stockholms tingsrätt. 
 
Skadeståndstalan mot tidigare befattningshavare 
Den 22 juni 2011 ingav HQ en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot tidigare 
styrelseledamöter och verkställande direktörer i HQ samt mot revisorn och KPMG avseende 
skadestånd för den skada som de har orsakat HQ på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av 
sitt uppdrag under räkenskapsåren 2007, 2008, 2009 och fram till 28 september 2010. HQ:s yrkande 
uppgår till cirka 3,75 miljarder kronor, jämte ränta. Detta mål handläggs av Stockholms tingsrätt. 
 
Edition 
HQ har genom editionsföreläggande hos Stockholms tingsrätt begärt att få ut material som är 
väsentliga för talan i huvudmålen från SEB, NASDAQ OMX, Ekobrottsmyndigheten, 
Finansinspektionen, KPMG, Revisorsnämnden, Investment AB Öresund och Carnegie Investment 
Bank AB. Sedan 2013 och framåt har beslut fattats i Stockholms tingsrätt som har gett HQ rätt till 
material i samtliga fall där dom har meddelats. Detta innebär att HQ under 2013 har fått rätt till 
material från SEB, NASDAQ OMX, Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen. Under 2014 har 
HQ fått rätt till material från Revisorsnämnden. Under 2015 har HQ fått rätt till material från 
Carnegie. Beslut om detta har överklagats av Carnegie.  
 
Vad gäller material från övriga parter har Stockholms tingsrätt ännu inte meddelat beslut i dessa mål. 
 
Tvist i anledning av emissionsgarantiavtal 
Familjen Qviberg har framställt krav på HQ om totalt drygt 56 MSEK, vilket påstås ha erlagts till 
Bolaget under sommaren 2010 som förskottsbetald emissionslikvid i en nyemission som aldrig 
genomfördes. Med anledning av detta krav har Bolaget till Stockholms tingsrätt ingivit 
stämningsansökan med yrkande om att tingsrätten fastställer att några sådana fordringar på Bolaget 
inte föreligger, en så kallad negativ fastställelsetalan. Bolagets fastställelsetalan avvisades av 
tingsrätten beträffande alla i familjen Qviberg, förutom Mats Qviberg. Beträffande tvisten mot Mats 
Qviberg inkom Mats Qviberg med svaromål och genstämde Bolaget. Han återkallade emellertid sitt 
genkäromål i september 2013. Dom har meddelats av Stockholms tingsrätt i detta mål mot Mats 
Qviberg och HQ har under första kvartalet 2014 erhållit ersättning för rättegångskostnader. 
 
Anna Qviberg Engebretsen påkallade ett skiljeförfarande med yrkande om att Bolaget skulle 
förpliktas att betala knappt 10 MSEK jämte ränta som återbetalning av förskottsbetald 
emissionslikvid i nyemission som inte genomförts, alternativt som skadestånd till följd av att Bolaget 
brutit mot sina åtaganden enligt emissionsgarantiavtal jämte tilläggsavtal. Därtill yrkade Anna 
Qviberg Engebretsen att Bolaget skulle förpliktas att utge 360 000 SEK jämte ränta som ersättning för 
emissionsgarantin. Skiljenämnden fann hennes anspråk ogrundat och ogillade således Anna Qviberg 
Engebretsens talan i skiljedom den 26 september 2012. 
 
Krav från övriga i familjen Qviberg i denna fråga kvarstår alltjämt oprövade. 
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Revisorsnämndens disciplinärende 
Revisorsnämnden meddelade den 18 oktober 2011 sitt beslut i disciplinärendet som rör 
auktoriserade revisorn Johan Dyrefors revision av HQ och HQ Bank AB för revisionen under 
räkenskapsåren 2008 och 2009. Johan Dyrefors tilldelades disciplinär åtgärd i form av erinran enligt 
revisorslagen. Revisorsnämndens kritik avser bristande dokumentation av Johan Dyrefors åtgärder 
och överväganden i två delar av revisionen.  
 
HQ hade inte beretts tillfälle att yttra sig innan Revisorsnämndens beslut meddelades och ansåg att 
Revisorsnämndens kritik var alltför mild, och överklagade därför beslutet till förvaltningsrätten i 
Stockholm. Förvaltningsrätten meddelade i december 2011 beslut att förvägra HQ talerätt i fråga om 
Revisorsnämndens beslut att endast tilldela Johan Dyrefors erinran i ärendet rörande dennes revision 
av HQ med koncernbolag.  
 
Härutöver har HQ den 3 mars 2012 lämnat in en anmälan till Revisorsnämnden avseende Johan 
Dyrefors revision av HQ och HQ Bank AB även under räkenskapsåret 2007. Detta ärende har i 
februari 2014 avskrivits av Revisorsnämnden. 
 
SÄRSKILD GRANSKARE 
Länsstyrelsen i Stockholms län biföll den 7 juli 2011 ansökan om förordnande av särskild granskare 
enligt 10 kap. 22§ aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av Herma Securities AB, Solbakken A/S 
och CSL Fastighets AB, och i enlighet med årsstämmans beslut av den 24 maj 2011. Till särskild 
granskare förordnades advokaten Dag Wersén. En delrapport avlämnades den 27 oktober 2011 och 
finns att läsa på HQ:s hemsida www.hqab.se. Uppdraget fortlöper alltjämt. 
 
UTDELNING 
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.  
 
FINANSIERING FÖR FORTSATT DRIFT   
HQ befinner sig i en mycket speciell situation eftersom den enda kvarvarande verksamhet som bedrivs 
är pågående utredningar och domstolsprocesser för skadestånds- och återvinningskrav. Kostnaderna 
för att kunna genomföra detta är höga. Bolaget saknar dessutom löpande intäkter.  
 
Under år 2015 har bolaget genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 
cirka 54,5 mkr före emissionskostnader.   
 
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman den 26 februari 2016 att bemyndiga styrelsen att genomföra 
en nyemission om maximalt 98 819 928 st aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
Nyemissionen offentliggörs i särskilt pressmeddelande. 
 
HQ-AKTIEN 
HQ-aktien är noterad på Aktietorget. Antalet aktier uppgår per den 31 december 2015 till  
381 180 072 aktier. Per den 31 december 2015 uppgår bolagets aktiekapital till 7 569 147,14 kronor. 
Bolaget har inga utestående instrument som kan öka antalet aktier i bolaget. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hqab.se/
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De 10 största aktieägarna i HQ AB per den 30 december 2015 
 

Ägare Antal aktier Andel av röster och kapital 
 
Banque Carnegie Luxembourg SA 

 
117 347 414 

 
30,79 % 

CSL Fastighets AB 50 337 158 13,21 % 
Handelsbanken Norge, Clients 24 002 639 6,30 % 
Avanza Pension Försäkring AB 13 617 162 3,57 % 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 11 852 676 3,11 % 
Robur Försäkring 7 340 407 1,93 % 
AB Varmförzinkning 5 000 001 1,31 % 
Sten Lundgren 4 639 854 1,22 % 
SEB Life International Assurance 4 085 687 1,07 % 
Riccardo Sforzini 3 770 000 0,99 % 
Övriga aktieägare 139 189 074 36,50 % 
Summa 381 180 072 100,00 % 

Källa: Euroclear 

 
VALBEREDNING 
Vid HQs årsstämma 2011 beslutades att bolagets valberedning skall bestå av en representant för 
envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Valberedningen inför HQs 
årsstämma den 25 februari 2016 består av Peter Zonabend (ordförande), som representerar Herma 
Securities AB, Kristoffer C. Stensrud, som representerar Solbakken AS, Sten Lundgren, som 
representerar CSL Fastighets AB och Anders Welandsson, som representerar AB Varmförzinkning. 
Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman presentera förslag avseende val av styrelse samt 
övriga frågor valberedningen har att avhandla. 
 
STYRELSE OCH LEDNING  
På årsstämman 2015 omvaldes styrelseordförande Christer Sandberg och styrelseledamoten Peter 
Zonabend och styrelseledamoten Johan Wiklund. Joakim Lindén är verkställande direktör.  
 
Styrelsens arbete 
Under verksamhetsåret 2015 har totalt 10 styrelsesammanträden hållits. Vid styrelsemöte den 18 
december 2015 antogs nuvarande arbetsordning för styrelsens arbete samt en VD-instruktion och en 
instruktion för den ekonomiska rapporteringen. 
 
BOLAGSSTYRNING 
Bolaget strävar efter att följa Svensk kod för bolagsstyrning i de avseenden som är relevant för 
bolaget med hänsyn till att ingen operativ verksamhet för närvarande bedrivs. Någon särskild 
bolagsstyrningsrapport har ej upprättats och erfordras heller inte enligt Årsredovisningslagen och/ 
eller Aktietorgets regler.  
 
REVISOR 
Vid extra bolagsstämma den 28 september 2010 valdes till revisor det registrerade revisionsbolaget 
Ernst & Young AB. Vid bolagsstämma den 19 februari 2015 omvaldes Ernst & Young AB till bolagets 
revisor med auktoriserade revisorn Michael Forss som huvudansvarig revisor. 
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RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING 
Enligt Aktiebolagslagen skall bolag noterade på reglerad marknad på årsstämman varje år, på förslag 
av styrelsen, fatta beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna skall 
omfatta VD och andra personer i bolagets ledning. Som en följd av att all operativ verksamhet och 
hela organisationen avvecklats saknar dessa riktlinjer idag relevans. Eftersom aktien i HQ inte längre 
är upptaget till handel på s k reglerad marknad erfordras inte något förslag till riktlinjer för beslut vid 
årsstämman. Se vidare not 2. 
 
PERSONAL 
Antal anställda i HQ AB vid utgången av 2015 var en person. 
 
MILJÖARBETE 
Den verksamhet som HQ bedriver har ingen direkt påverkan på den yttre miljön. 
 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Nedan redovisas riskfaktorer som kan få betydelse för HQs verksamhet och framtida utveckling. 
Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på bolagets 
verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Beskrivningen av riskfaktorer är inte uttömmande. 
Riskfaktorerna bör beaktas av investerare tillsammans med såväl övrig information som en allmän 
omvärldsbedömning. 
 
Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara 
betydande kan också påverka bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Bolaget kan 
endast påverka vissa riskfaktorer, medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför 
bolagets kontroll.  
 
Tvister 
Som beskrivs ovan under avsnittet ”Styrelsens utredningsarbete” ingav bolaget den 22 juni 2011 två 
stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt, dels mot vissa tidigare styrelseledamöter och 
verkställande direktören i HQ och HQ Bank AB, Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Curt Lönnström, 
Thomas Erséus, Johan Piehl, Carolina Dybeck Happe, Anne-Marie Pålsson, Pernilla Ström och Mikael 
König, tillika verkställande direktör för HQ och HQ Bank AB samt revisor Johan Dyrefors och KPMG 
avseende skadestånd på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sina uppdrag, dels mot 
vissa tidigare styrelseledamöter och dåvarande verkställande direktören i HQ och mot Investment AB 
Öresund samt mot revisorn och KPMG avseende ersättningsansvar på grund av olagliga 
vinstutdelningar. 
 
Utförandet av ovan under ”Styrelsens utredningsarbete” nämnda utredningar och 
domstolsprocesser, samt därtill anslutande verksamhet, utgör bolagets enda verksamhet. Utgången 
av dessa tvister är helt avgörande för bolagets resultat och finansiella ställning.  
 
Utöver ovan angivna domstolsprocesser är bolaget part i vissa andra tvister, vars utgång styrelsen för 
närvarande bedömer inte kommer att ha väsentlig påverkan på bolagets resultat och finansiella 
ställning, även om sådan väsentlig påverkan inte kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att 
bolaget kan komma att bli part i ytterligare tvister som kan komma att innebära väsentlig negativ 
påverkan på bolagets resultat och finansiella ställning.  
 
Omfattningen av de kostnader som kan drabba bolaget i anledning av samtliga ovan nämnda tvister 
är svåra att förutse men förväntas uppgå till betydande belopp. Kostnaderna kan således ha väsentlig 
negativ påverkan på bolagets resultat och finansiella ställning. 
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Nyckelpersoner 
HQ är för sin verksamhet beroende av ett antal nyckelpersoner i ledande befattningar. Om en eller 
flera av dessa nyckelpersoner lämnar HQ kan det ha en negativ påverkan på HQs verksamhet. 
 
Investment AB Öresund har utövat påtryckningar mot HQs styrelse och VD, samt mot HQs ombud. 
Om någon av HQs ledande befattningshavare skulle lämna bolaget kan det, mot bakgrund av risken 
för ytterligare påtryckningar, vara svårt för HQ att rekrytera lämpliga kandidater, vilket i sin tur kan 
innebära svårigheter för bolaget att fortsätta bedriva sin verksamhet. 
 
Leverantörer 
Bolagets större leverantörsavtal avser huvudsakligen juridiska tjänster. Om bolaget skulle tvingas 
ersätta befintliga leverantörer, framför allt vad gäller specialister som är viktiga i de juridiska 
processerna, riskerar det att medföra en betydande ökning av bolagets kostnader, vilket i sin tur 
skulle kunna ha en negativ påverkan på bolagets resultat och finansiella ställning. 
 
Ränterisk avseende likvida medel 
HQ har tillgångar i form av likvida medel, som avses användas för att bedriva bolagets nuvarande 
verksamhet, vilken huvudsakligen består av att driva utredningar och domstolsprocesser. Per den 31 
december 2015 uppgick bolagets likvida medel till ca 36 mkr. Bolaget är exponerat för ränterisk till 
följd av förändrade marknadsräntor. Sådana ränterisker kan ha negativ påverkan på bolagets resultat 
och finansiella ställning. 
 
Finansieringsrisk 
Det kan inte garanteras att ytterligare kapital kan anskaffas när behovet uppstår och till villkor som är 
godtagbara för bolaget och dess aktieägare eller att sådant kapitaltillskott, om det kan anskaffas, är 
tillräckligt för att bedriva bolagets verksamhet. För det fall bolaget misslyckas med att anskaffa 
nödvändigt kapital i framtiden finns risk för att bolaget inte kan fortsätta bedriva sin verksamhet.  
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
 
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att ge styrelsen bemyndigande att genomföra en 
nyemission med företrädesrätt om maximalt 98 819 928 aktier. Styrelsen räknar inte med att hela 
bemyndigandet kommer att behöva utnyttjas. Det är styrelsens uppfattning att det ytterligare 
kapitalbehovet för att genomföra förhandlingarna i tingsrätten uppgår till omkring 40 Mkr. 
 
FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 
 
Styrelsen föreslår att fria egna kapital, kronor 23 663 626,09 behandlas enligt följande: 
 

I ny räkning balanseras 23 663 626,09 

Summa 23 663 626,09 
 
 
Resultat och ställning 
Resultatet av bolagets verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av 
efterföljande resultaträkning och balansräkning med bokslutskommentarer och noter. 
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RESULTATRÄKNING – HQ AB 
 

Tkr Not 2015 2014 

Övriga rörelseintäkter 1 0 0 

Summa rörelsens intäkter  0 0 

    

Personalkostnader 2 -2 129 -2 438 

Övriga externa kostnader 2,3,12 -28 958 -17 885 

Summa rörelsens kostnader  -31 087 -20 323 

    

Rörelseresultat  -31 087 -20 323 

    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 152 160 

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -8 -5 

Summa finansnetto  144 155 

    

Resultat efter finansiella poster  -30 943 -20 168 

    

Skatt på årets resultat 6 0 0 

Årets resultat 7 -30 943 -20 168 
 
 
BALANSRÄKNING – HQ AB 
 

TILLGÅNGAR, tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 8 40 40 

Summa anläggningstillgångar  40 40 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  309 305 

Summa kortfristiga fordringar  309 305 

    

Kassa och bank  36 103 13 979 

    

Summa omsättningstillgångar  36 412 14 284 

    

Summa tillgångar  36 452 14 324 
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BALANSRÄKNING – HQ AB 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER , tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

Eget kapital 9   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  7 569 7 351 

Summa bundet eget kapital  7 569 7 351 

    

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst (inkl nyemission)  54 607 22 744 

Årets resultat  -30 943 -20 168 

Summa fritt eget kapital  23 664 2 576 

    

Summa eget kapital  31 233 9 927 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  2 260 4 008 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2 959 389 

Summa kortfristiga skulder  5 219 4 397 

    

Summa skulder och eget kapital  36 452 14 324 
 
 
 

POSTER INOM LINJEN Not  2014-12-31 

    

Ställda säkerheter 11 500 500 

    

Ansvarsförbindelser 11 Inga Inga 
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN – HQ AB 
 

KASSAFLÖDESANALYS, tkr 2015 2014 

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapitalet 

-30 943 -20 168 

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet 

-30 943 -20 168 

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet   

Ökning (-)/Minskning av övriga tillgångar (+) -4 30 

Ökning (+)/ Minskning av övriga skulder (-) 822 -1 439 

Summa kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 818 -1 409 

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten -30 125 -21 577 

   

Investeringsverksamheten   

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 

   

Finansieringsverksamheten   

Nyemission 52 249 22 968 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 249 22 968 

   

Årets kassaflöde 22 124 1 391 

   

Likvida medel vid årets början 13 979 12 588 

Likvida medel vid årets slut 36 103 13 979 
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NOTER 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Bolaget följer Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Uppställningsform 
Resultat och balansräkningar följer den uppställningsform som anges i Årsredovisningslagen. 
 
Förutsättningar vid upprättande av bolagets finansiella rapporter 
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för bolaget. Det innebär att de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste 
tusen kronor. 
 
Tillgångar och skulder redovisas till historiska anskaffningsvärden. Anläggningstillgångar skrivs av över nyttjandeperioden. 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas till nominellt belopp. 
 
Utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på 
transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultatet. 
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där bolaget bedriver sin verksamhet. 
 
Klassificering 
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 
mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 
 
Ränteintäkter och räntekostnader samt utdelning 
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar 
under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och 
räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, 
transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/ 
skulden och det belopp som regleras vid förfall. 
 
Räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av emissionskostnader och liknande direkta transaktionskostnader för att 
uppta lån. Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultatet består av räntor på finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar. 
 
Skatter 
Bolagets totala skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då 
underliggande transaktion redovisas i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är 
skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balansdagen, hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 
 
Uppskjuten skatt redovisas vid skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värderingar av 
tillgångar och skulder (så kallade temporära skillnader). Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande 
tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skatteskulder 
reserveras fullt ut medan uppskjutna skattefordringar endast värderas i den mån dessa sannolikt beräknas kunna utnyttjas. 
Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. 
 
DEFINITIONER 
Resultat per aktie 
Beräkning av resultat per aktie baseras på årets resultat och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under 
året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att 
ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från konvertibla 
skuldebrev. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier på balansdagen. 
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Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 
 
 
NOT 1 – ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 
Övriga rörelseintäkter är intäkter av engångskaraktär. 
 
NOT 2 – PERSONALKOSTNADER 

Tkr 2015 2014 

Löner, rörlig ersättning och andra ersättningar -1 695 -1 954 

Pensionskostnader 0 0 

Sociala kostnader -434 -484 

Andra pensionskostnader 0 0 

Förändring semesterlöneskuld inkl social avgift 0 0 

Återföring reserv för löneskuld 0 0 

Summa personalkostnader -2 129 -2 438 

 
LÖNER, STYRELSEARVODEN, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 

 2015  2014  

 
 
Tkr 

Löner, styrelsearvoden 
och andra ersättningar 

Sociala kostnader Löner, 
styrelsearvoden och 

andra ersättningar 

Sociala kostnader 

     

Sverige 1 695 434 1 954  484 

     

Varav styrelse och VD 1 695 434 1 954  484 

 
Under perioden fanns inga utestående pensionsförpliktelser för gruppen styrelse och VD i HQ AB (publ). Uppsägningstiden 
från företagets sida gentemot nuvarande verkställande direktör är tre månader utan särskilt avgångsvederlag. 
 
Total ersättning (lön/ fakturerat arvode) till VD har utgått med 490 (490) tkr. Pensionskostnaden för VD uppgick under året 
till 0 (0) tkr. Total ersättning till styrelseordföranden (lön/ fakturerat arvode) har utgått med 500 (750) tkr och till övriga 
styrelseledamöter med sammanlagt 705 (715) tkr. Utöver styrelsearvode har Christer Sandberg genom Advokatfirman 
Christer Sandberg AB fakturerat 4 985 (4 257) tkr inkl moms för utförda advokattjänster, se även not 12. 
 
ERSÄTTNINGAR ETC. TILL STYRELSE OCH VD 
 
 

Ersättning år 2014, tkr Grundlön/ 
styrelsearvode 

Fakturerad 
ersättning 

Totalt 

Christer Sandberg, ordförande 750 - 750 

Alexander Stensrud, ledamot till årsstämma 20 februari 2014 75 - 75 

Johan Wiklund, ledamot från årsstämma 20 februari 2014 - 339 339 

Peter Zonabend, ledamot  300 - 300 

Joakim Lindén, VD 490 - 490 

Totalt 1 954 - 1 954 

 

Ersättning år 2015, tkr Grundlön/ 
styrelsearvode 

Fakturerad 
ersättning 

Totalt 

Christer Sandberg, ordförande 500 - 500 

Johan Wiklund, ledamot - 405 405 

Peter Zonabend, ledamot  300 - 300 

Joakim Lindén, VD 490 - 490 

Totalt 1 290 405 1 695 

 
 
Utöver styrelsearvode har Christer Sandberg genom Advokatfirman Christer Sandberg AB för 2015 fakturerat 4 985 (4 257) 
tkr inkl moms för utförda advokattjänster, se även not 12. Av ovanstående fakturerade ersättning från Johan Wiklund ör 
2015 avser 11 (0) tkr fakturerade utlägg. 
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Kommentar till tabellerna 
Grundlön/ styrelsearvode är exklusive sociala avgifter. Fakturerad ersättning inkluderar sociala avgifter. Vid räkenskapsårets 
utgång fanns inga avtal om framtida pension. 
 
REDOVISNING AV KÖNSFÖRDELNING I STYRELSEN OCH FÖRETAGSLEDNINGEN 

 2015-12-31  
Andel kvinnor % 

2014-12-31 
Andel kvinnor, % 

Styrelsen 0% 0% 

Övriga ledande befattningshavare 0% 0% 

 

Medeltal anställda 2015 
Totalt 

2015 
Varav män 

2014 
Totalt 

2014 
Varav män 

Sverige 1 1 1 1 

Summa  1 1 1 1 

 
NOT 3  ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER 
 

Tkr 2015 2014 

Ernst & Young AB   

Revisionsuppdrag 281 344 

Revision utöver revisionsuppdraget 70 44 

Totalt ersättning 351 388 

 
Arvoden ovan redovisas inklusive moms eftersom bolaget inte kan göra avdrag för momskostnader. Med revisionsuppdrag 
avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 
Revisionsuppdrag utöver revisionsuppdraget avser kostnader för kvalitetsgranskningar, t ex prospektgranskningar. 
 
NOT 4. RÄNTEINTÄKTER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER 

Tkr 2015 2014 

Ränteintäkter 152 160 

Summa ränteintäkter och liknande finansiella poster 152 160 

 
 
NOT 5. RÄNTEKOSTNADER OCH ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER 

Tkr 2015 2014 

Övriga finansiella kostnader 8 5 

Summa räntekostnader och liknande finansiella poster 8 5 

 
 
NOT 6. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 

Redovisat i resultaträkningen, tkr 2015 2014 

Aktuell skatt - - 

Uppskjuten skatt - - 

Summa skattekostnad - - 

 
Underskottsavdrag 
Då bolaget idag inte har några intäkter och verksamheten inte förväntas generera löpande vinster det närmaste året så 
bokför bolaget inte värdet av den uppskjutna skattefordran som har uppstått genom bolagets ackumulerade skattemässiga 
underskott. En prövning av detta görs varje år och då med beaktande av bolagets verksamhet och vinstgenereringsförmåga. 
 
Avstämning effektiv skatt 

 2015 2014 

Redovisat resultat före skatt  -30 943 -20 168 

Skatt på redovisat resultat enligt 6 807 4 437 

gällande skattesats (22 %)   

Skatteeffekt av   

Övriga ej avdragsgilla kostnader -2 -2 

Ej aktiverad underskottsavdrag -6 805 -4 435 

Redovisad skattekostnad 0 0 
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NOT 7 RESULTAT PER AKTIE     

 2015 2014 

Årets resultat per aktie, kronor -0,09 -0,08 

 
Beräkning av täljare och nämnare som använts vid beräkning av resultatet per aktie anges nedan. 

 
RESULTAT, tkr 

 

 2015 2014 

Årets resultat  -30 943 -20 168 

 

VÄGT GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER 2015 2014 

   

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, före utspädning 351 342 102 250 753 713 

 
NOT 8 INVENTARIER 

 2015 2014 

Anskaffningsvärde 40 40 

Ackumulerade avskrivningar 0 0 

Årets avskrivningar 0 0 

Bokfört värde 40 40 

 
NOT 9 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL  
 

 Bundet eget 
kapital 

Fritt eget kapital   

 
tkr                                                  

Aktiekapital Överkursfond Balanserat 
resultat 

Summa eget 
kapital 

     

Ingående eget kapital 2014-01-01 7 330 8 920 -9 124 7 127 

Registrering av nyemission 2 199 20 769 - 22 968 

Nedsättning av aktiekapital -2 178 - 2 178 - 

Årets resultat - - -20 168 -20 168 

Eget kapital 2014-12-31 7 351  29 689 -27 114 9 927 

 

 Bundet eget 
kapital 

Fritt eget kapital   

 
tkr                                                  

Aktiekapital Överkursfond Balanserat 
resultat 

Summa 
eget kapital 

     

Ingående eget kapital 2015-01-01 7 351 29 689 -27 114 9 927 

Registrering av nyemission 2 941 49 309 - 52 249 

Nedsättning av aktiekapital -2 723 - 2 723 - 

Årets resultat - - -30 943 -30 943 

Eget kapital 2015-12-31 7 569 78 998 -55 334 31 233 

 
Antal utestående aktier i HQ AB per den 31 december 2015 uppgick till 381 180 072. Per den 31 december 2014 uppgick 
antal utestående aktier i HQ AB till 272 271 480. 
 
NOT 10 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

Tkr 2015-12-31 2014-12-31 

Övrigt 2 959 389 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 959 389 

 
NOT 11 STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Tkr 2015-12-31 2014-12-31 

   

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder 500 500 

 
Posten ställda säkerheter avser pantsatta likvida medel om 500 tkr. Beträffande krav som ställts av familjen Qviberg samt 
bolagets risker i övrigt hänvisas till beskrivning i förvaltningsberättelsen. Vid visst utfall i domstol kan bolaget komma att stå 
för motpartens kostnader. Något utflöde av resurser har inte bedömts troligt. 
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NOT 12 NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
Med närstående avses bolag och fysiska personer som HQ har möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande över eller 
företag och fysiska personer som har möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande på HQ. Även företag som står under 
samma bestämmande inflytande som HQ står under inbegrips i kretsen av närstående. Uppgifter om transaktioner med 
närstående fysiska personer (styrelseledamöter och ledande befattningshavare) lämnas tidigare i not 2 under rubriken 
”Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare”. 
 
Under 2014 och 2015 har HQ anlitat Advokatfirman Christer Sandberg AB för en rad advokatärenden avseende 
vinstutdelningsmålen och skadeståndsmålen. Totalt fakturerat arvode för dessa tjänster uppgår till 4 985 (4 257) tkr inkl 
moms. 
 
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER 

 
Under 2014 
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
Bolaget erhöll genom avtal undertecknade den 20 januari 2014 teckningsförbindelser och emissionsgarantier från större 
aktieägare avseende den av styrelsen föreslagna nyemissionen. Herma Securities AB. Solbakken AS, och CSL Fastighets AB, 
förband sig att teckna nya aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive aktieinnehav, vilket sammanlagt motsvarade 
cirka 11,6 mkr eller 46 procent av emissionsbeloppet. Därutöver förband dessa aktieägare genom emissionsgarantier sig att 
vid behov teckna nya aktier motsvarande sammanlagt högst cirka 13,6 mkr eller 54 procent av emissionsbeloppet. 
Nyemissionen var därmed garanterad i sin helhet. Belopp anges i kronor. 
 

 
Aktieägare 

Tecknings-
förbindelse  

Garantiåtagande Totalt 
åtagande 

 
Ersättning 

Herma Securities AB 6 973 197 8 185 559 15 158 756 323 330 

CSL Fastighets AB 3 051 770 3 582 352 6 634 122 141 503 

Solbakken AS 1 536 380 1 803 496 3 339 876 71 238 

Summa 11 561 347 13 571 405 25 132 754 536 071 

Andel av emissionen 46% 54% 100%  

 
 
Solbakken AS emissionsgarantiåtagande omfattade teckning av högst det antal aktier som för Solbakken AS medförde 
uppnående av en ägarandel om 9,9 procent efter genomförande av nyemissionen. För det fall Solbakken AS 
garantiåtagande begränsats på angivet sätt skullel kvarvarande aktier fördelas till övriga emissionsgaranter i förhållande till 
de högsta beloppen för övriga emissionsgaranters respektive garantiåtaganden, vilka framgår av tabellen ovan, och – i den 
mån detta inte kunde ske – genom lottning. 
 
Ingen ersättning utgick till aktieägarna för deras åtagande att teckna sina respektive andelar i nyemissionen. För 
garantiåtagandet utgick ersättning till emissionsgaranterna om 3,95 procent på det garanterade beloppet, motsvarande 
sammanlagt cirka 0,54 mkr. HQ erhöll inte, och begärde inte heller, spärrade bankmedel eller annan säkerhet för ovan 
beskrivna teckningsförbindelser och garantiåtaganden i samband med nyemissionen. 

 
Under 2015 
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
Bolaget har genom avtal undertecknade den 21 januari 2015 erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier från 
större aktieägare avseende den av styrelsen föreslagna nyemissionen. Herma Securities AB. Solbakken AS, och CSL 
Fastighets AB, har förbundit sig att teckna nya aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive aktieinnehav, vilket 
sammanlagt motsvarar cirka 26 mkr eller 48 procent av emissionsbeloppet. Därutöver har dessa aktieägare genom 
emissionsgarantier förbundit sig att vid behov teckna nya aktier motsvarande sammanlagt högst cirka 28,5 mkr eller 52 
procent av emissionsbeloppet. Nyemissionen är därmed garanterad i sin helhet. Belopp anges i kronor. 
 

 
Aktieägare 

Tecknings-
förbindelse  

Garantiåtagande Totalt 
åtagande 

 
Ersättning 

Herma Securities AB 15 431 738 16 948 731,50 32 380 469,50 669 475 

CSL Fastighets AB 7 191 022 7 897 925 15 088 947 311 968 

Solbakken AS 3 328 822 3 656 057,50 6 984 879,50 114 414 

Summa 25 951 582 28 502 714 54 454 296 1 095 857 

Andel av emissionen 48% 52% 100%  
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Ingen ersättning utgår till aktieägarna för deras åtagande att teckna sina respektive andelar i nyemissionen. För 
garantiåtagandet utgår ersättning till emissionsgaranterna om 3,95 procent på det garanterade beloppet, motsvarande 
sammanlagt cirka 1,1 mkr. HQ har inte erhållit, och har inte heller begärt, spärrade bankmedel eller annan säkerhet för 
ovan beskrivna teckningsförbindelser och garantiåtaganden i samband med nyemissionen. 

 
Stockholm den 27 januari 2016 

 
 
 
 

Christer Sandberg  Johan Wiklund   Peter Zonabend 
Styrelseordförande  Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 
 
 
 

Joakim Lindén 
Verkställande direktör 

 
 

Vår revisionsberättelse har avgivits den     januari 2016 och avviker från standardutformningen 
 
 
 
 

Ernst & Young AB 
Michael Forss 

Auktoriserad revisor 
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KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
 
Delårsrapport för perioden januari – mars 2015 presenteras den 29 april 2016. 
 
Årsstämma 
HQs årsstämma hålls fredagen den 26 februari 2016 kl. 13:00 i Celsiussalen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i 
Stockholm. 
 
Anmälan och registrering 
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 februari 
2015. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan 
omregistrering måste vara verkställd senast den 19 februari 2015. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos 
förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sig hos bolaget 
senast den 22 februari 2015. 
 
Anmälan sker 
○ via bolagets hemsida: www.hqab.se, 
○ med post: till HQ, ”Bolagsstämma”, Box 7832, 103 98 Stockholm, 
○ eller per telefon: 08-4029066 mellan kl. 10.00-16.00. 
 
I anmälan uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella ombud 
eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan. Aktieägare som 
företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare 
än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. 
Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare 
för juridisk person bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 22 februari 2015. 
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