
HQ AB (publ)

Årsredovisning
20L3

lnnehå!l
Förva ltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Revisionsberättelse

2

9

9-10
\L

\2-t8
20



HQ AB (publ), organisationsnummer 556573-5650

FÖRVALTN I NGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HQAB (publ), organisationsnummer 556573-5650, får
härmed lämna redovisning för verksamhetsåret 2013.

HQ:S NUVARANDE VERKSAMHET

Efterförsäljningen av HQBankAB iseptember2010tillCarnegie lnvestment BankAB har HQAB inte

bedrivit någon operativ verksamhet och inriktningen har sedan dess varit att aweckla bolagets icke

likvida tillgångar och driva de utredningar avseende skadestånds- och återvinningskrav som närmare

beskrivs nedan.

Under tredje kvartalet 20L3 har det vilande dotterbolaget Väring Capital AB likviderats varefter HQ AB

inte har några dotterbolag. Lämnade uppgifter avser HQAB (publ) nedan benämnt HQ.

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 ianuari-december 2013 - iämförelsetal föregående period inom parentes

Rörelseresultatet uppgick till -22.395 (-35.985)tkr, och periodens resultat uppgick till -22.153
(-33.603) tkr, motsvarande -0,13 (-0,48) kronor per aktie. Rörelsens kostnader uppgick till 23.311
(38.070) tkr. I rörelsekostnaderna för 2012 ingår även en återföring av tidigare för högt reserverade
personalkostnader om 1.911- tkr.

Likvida medel och eset kapital 31 december 2013 - iämförelsetal 31 december 2012 inom parentes

Likvida medel uppgick till 12.588 (13.297) tkr. Eget kapital uppgick ttl7.t27 (6.397) tkr motsvarande

0,03 (0,09) 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 2013 20L2 2011, 201,0

Nettoomsättning 1 2 0 0

Resultat efter finansiella poster -22 -34 -43 -641

Soliditet 55,0% 4,tyo 22,7 % 12,8 0/o

STYRELSENS UTREDN I NGSARBETE

Styrelsen fick i uppdrag av årsstämman den 24 maj 2011att 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 vinstutdel ning
Den 22juni 2011 ingav HQ en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot tidigare
styrelseledamöter och verkställande direktörer i HQ samt mot lnvestment 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 rörande

utdelningens lagenlighet. 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 600 mkr jämte ränta. Detta mål handläggs

av Stockholms tingsrätt.

Muntlig förberedelse i detta mål har hållits i Stockholms tingsrätt den 2l januari 2014.

Skadeståndstalan mot tidigare befattningshavare
Den22juni 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 räkenskapsåren2007,2008, 2009 och fram till 28 september 2010, HQ:s yrkande

uppgår till ca 2.400 mkr, jämte ränta. Detta mål handläggs av Stockholms tingsrätt.

Brottsanmälningar
Den 7 oktober 20L1. ingav HQ brottsanmälningar till Ekobrottsmyndigheten mot förutvarande

styrelseledamöter och verkställande direktörer samt revisor i HQ och HQ Bank AB, vilka under tiden
fr.o.m. 2007 och fram till september 2010 kan misstänkas ha begått brott vid utövandet av sina

uppdrag. Brottsanmälningarna avsåg misstanke om svindleri och/eller medhjälp därtill, trolöshet mot
huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp därtill samt osant intygande. Ekobrottsmyndigheten
har i september 2Ot2 avfört Thomas Ers6us, Johan Piehl, Carolina Dybeck, Ann-Marie Pålsson och

Pernilla Ström från utredningen. HQgör bedömningen att detta förhållande inte påverkar

vederbörandes rättsliga position i tvistemålen.

Av de anmälda personer som delgivits misstanke om brott pågår förundersökning i förhållande till
fyra personer: Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König och Curt Lönnström. Utgången i dessa

eventuella rättegångar kommer inte att ha direkt påverkan på HQs resultat och finansiella ställning

eftersom det är fråga om förundersökningar som inletts mot enskilda personer och inte ekonomiska

krav riktade mot HQ.

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, lnvestment AB Öresund och Carnegie lnvestment

Bank AB. Under hösten 2013 har beslut fattats i Stockholms tingsrätt som har gett HQ rätt till
material i samtliga fall där dom har meddelats. Detta innebär att HQ har fått rätt till material från

SEB, NASDAQ OMX, Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen.

Vad gäller material från övriga parter har Stockholms tingsrätt ännu inte meddelat beslut i dessa må1.

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
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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.

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 emissionsgarantiavtaljämte 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.

Överklagande av Finansinspektionens beslut
HQ anslöt den 3 september 2010 till HQ Bank ABs tidigare ingivna, men sedermera den 11 oktober
20L0 av Carnegie lnvestment Bank AB återkallade, överklagande av Finansinspektionens beslut om

tillståndsindragning för HQ Bank AB. Förvaltningsrätten beslutade den 13 september 2010 att HQ

inte hade talerätt mot Finansinspektionens beslut. Förvaltningsrättens dom överklagades till
Kammarrätten som efter att först ha meddelat prövningstillstånd i målet, den 25 februari 2011-

beslutade att avslå överklagandet. HQ lämnade den 1- april 2011 ett överklagande av domen till
Högsta Förvaltningsrätten som den 8 juli 2011 meddelade prövningstillstånd i ärendet.

Prövningstillståndet avsåg frågan huruvida HQ skulle äga talerätt i mål gällande HQ Bank ABs

indragna tillstånd. Prövningstillståndet avsåg inte någon prövning i sak, vilket HQ heller inte hade

begärt. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade genom dom den 29 maj 201.2 att HQ saknar

talerätt att få pröva Finansinspektionens beslut att återkalla HQ Bank ABs tillstånd.

Revisorsnämndens disciplinärende
Revisorsnämnden meddelade den 1"8 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 åtgard 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. HQ har överklagat till Kammarrätten.

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 räkenskapså ret2OOT . Ärendet handläggs

alltjämt i 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 24maj 2011. Till särskild
granskare förordnades advokaten Dag Wersdn. En delrapport avlämnades den 27 oktober 2011 och

finns att läsa på HQ:s hemsida www.hqab.se. Uppdraget fortlöper alltjämt.
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Länsstyrelsen i Stockholms län biföll den l- mars 2012 ansökan om förordnande av särskild granskare
enligt 10 kap. 22§ aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av Mats Qviberg, Johan Qviberg, Eva

Qviberg och Anna Qviberg, och i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut av den 11 november
2011. Till särskild granskare förordnades advokaten Ronny Henning. En slutrapport avlämnades den
31 maj 2012 och finns att läsa på HQs hemsida www.hqab.se.

Efter ytterligare begäran den 21 november 2012 av Mats Qviberg, Eva Qviberg och Anna Qviberg
Engebretsen att utse en särskild granskningsman förordnades advokat Einar Wanhainen. En

slutrapport avlämnades den 25 september 2013 och finns att läsa på HQ.s hemsida www.hqab,se .

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 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.

Med anledning av att det i december 2Ot2 fanns skäl att anta att bolagets eget kapital understeg
hälften av det registrerade aktiekapitalet beslutade styrelsen att upprätta en kontrollbalansräkning.
Kontrollbalansräkningen, vilken upprättades per den 15 januari 20L3 och granskades av bolagets
revisor, utvisade att bolagets egna kapital uppgick till mindre än hälften av det registrerade
aktiekapitalet per den 15 januari 2013. I syfte att säkerställa bolagets finansiering under 2013 och för
att täcka kapitalbristen genomfördes under våren 2013 en fullt garanterad nyemission med
företrädesrätt för bolagets aktieägare. Samtidigt beslutades att minska aktiekapitalet till täckande av
förlust. Per den 31- augusti 2OI3 har styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning 2 som utvisade att
det egna kapitalet var intakt. En andra kontrollstämma hölls i HQ den L8 oktober 2013 som beslutade
om fortsatt drift.

HQ-AKTIEN

HQ-aktien är noterad på Aktietorget. Antalet aktier uppgår per den 31 december 2013 till
209.439.600 aktier. Per den 31 december 2013 uppgår bolagets aktiekapital till 7.330.386 kronor. Per

den 30 september 20L3 har det sista konvertibla förlagslånet i HQ återbetalats varefter bolaget inte
har några utestående instrument som kan medföra en ökning av bolagets antal aktier.

De 10 största aktieägarna i HQ AB per den 30 december 2013

re

Herma Securities AB

CSL Fastighets AB

Solbakken AS

Mats Qviberg (inkl familj)
Robur Försäkring
Avanza Pension Försäkring AB

SEB Life lnternational Assurance
Nordnet Pensionsförsäkring AB

AB Varmförzinkning
Riccardo Sforzini
Övriga aktieägare
Summa

Anta! aktier

58.109.975
25.431,.417

12.803.166
11.001.920
5.676.830
4,783.994
4.575.000
4.356.2\2
3.806.427
2.660.000

77.L83.61,4

209.439.600

Andel av röster och kapital

27,75 %

12,L4%
6,LL%
5,25 yo

2,71-yo

2,28%
2,18%
2,09%
1,,82 %io

1,,27 yo

36,41-%

loo,oo%
Källa: Euroclear
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VALBEREDNING

Vid HQs årsstämma 201L 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 20 februari 2014 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 2013 omvaldes styrelseordförande Christer Sandberg och styrelseledamöterna
J. Alexander Stensrud och Peter Zonabend, Joakim Lind6n är verkställande direktör.

Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret 2013 har totalt 11" styrelsesammanträden hållits. Vid styrelsemöte den 5

mars 2013 antogs nuvarande arbetsordning för styrelsens arbete samt en VD-instruktion och en

instruktion för den ekonomiska ra pporteringen.

BOLAGSSWRNING

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/
el ler Aktietorgets regler.

REVISOR

Vid extra bolagsstämma den 28 september 2010 valdes till revisor det registrerade revisionsbolaget
Ernst &YoungAB. Sedan den 14 juni2011ärauktoriserade revisorn Björn Grundvall huvudansvarig
revisor,

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 awecklats 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 HQAB vid utgången av 2Ot3 var en person.

PERSONALKONVERTIBLER

Den 30 september 20L3 har den sista personalkonvertibeln i HQ återbetalats. HQ hade vid utgången

av 2013 inga utestående konvertibla förlagslån.

MIUöARBETE
Den verksamhet som HQ bedriver har ingen direkt påverkan på den yttre miljön.

ÖvnleR VERKSAMHETSANKNUTNA BOLAG OCH AKTIER

HQ består per den 31 december 201.3 endast av bolaget HQ AB (publ).
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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 bolagel den 22juni 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 Ersdus, 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 lnvestment AB

Öresund samt mot revisorn och KPMG avseende ersättningsansvar på grund av olagliga
vinstutdelninga r.

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.

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.

lnvestment 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.
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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 2013 uppgick bolagets likvida medel till12,6 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 HÄNDEISER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Mats Qviberg har nu slutligen medgett HQs talan i det tvistemål som gäller de påstådda förskotten på

emissionslikvid i HQ under juni 2010. Detta mål handlades vid tingsrätten och det var utsatt till
huvudförhandling den 27-28 januari201"4. Tingsrätten har ianledning av Mats Qvibergs medgivande

av HQs talan ställt in huvudförhandlingen i målet. HQ har begärt dom i målet och begärt ersättning
för rättegångskostnader. Tingsrätten har nu att ta ställning till kostnaderna.

Stockholms tingsrätt har den 16 januari 20L4 fattat beslut i den s.k. avvisningsfrågan i

skadeståndsmålet där Mats Qviberg, KPMG och övriga motparter har begärt att HQs skadeståndsmål

skall awisas. Tingsrätten lämnade motparternas avvisningsinvändning utan bifall. Beslutet har ännu

inte vunnit laga kraft.

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman den 20 februari 2014 att besluta om en nyemission mot en

emissionslikvid om cirka 25,1 mkr, före emissionskostnader, med företrädesrätt för aktieägarna.

Muntlig förberedelse i tvisterna om olaglig vinstutdelning har hållits den 2L januari 2074.

FöRSIAG TI LL RESU LTATDISPOSITI ON

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor 203 253 behandlas enligt följande:

I ny räkning balanseras - 203253
Summa - 203253

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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RESULTATRÄTruIruE - HqAB

BALANSRÄKNING - HQAB

Tkr Not 20L3 20t2
Övriea rörelseintäkter 1 91s 2 085

Summa rörelsens intäkter 915 2 085

Person alkostnader 2 -4 281 -1 28s

Övriea externa kostnader 2,3,1"5 -19 030 -36 785

Summa rörelsens kostnader -233Lr -38 070

Rörelseresultat -22396 -3s 985

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 6 914 14 858

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -6 67L -12 476

Summa finansnetto 243 2382

Resultat efter finansiella poster -22t53 -33 503

Skatt på årets resultat 6 0 0

Årets resultat 7 -22L53 -33 603

ilLLGÅNGAR, tKT Not 20L3-L2-3L 20L2-t2-3L
Anläggningstil lgå ngar

M ate rie I I o o nl öqq ni nq sti I I qå n qo r
lnventarier 8 40 40

F i n a nsi el I a o nlög g ni ngsti ll gå n ga r
Aktier koncernföretag 9 0 1 500

Aktier andra företag 0 1,

Summa anläggningstillgångar 40 L54t

Omsättninestil lså nga r

Ko rtf ri sti q o f o rd ri n q o r
Övriga kortfristiga ford ringa r 1,1, 0 L27 L50

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 335 2 594

Summa kortfristiea fordringar 33s L29 744

Kassa och bank 12 s88 13 297

Summa omsättningstillgångar L2923 t43 04L

Summa tillsångar t2963 L44582
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BALANSRÄKNING - HQAB

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tl.T Not 20L3-L2-3L 20t2-L2-3L
Eget kapital 10

Bundet eget kapitol
Aktiekapital 7 330 20 944

Summa bundet eset kapital 7 330 20 944

Fritt eget kapital
Balanserad vinst (inkl nyemission) 27 950 19 056

Årets resultat -22 Ls3 -33 503

Summa fritt eget kapital -203 -14547

Summa eget kapital 7 t27 6397

Kortfristiga skulder
Emitterade värdepapper t2 0 726769

Leverantörsskulder 5 393 3 564

Skuld till koncernföretag 0 1,526

Övrisa skulder 0 s21
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 443 5 805

Summa kortfristiga skulder s 836 138 185

Summa skulder och eget kapital L2963 L44582

POSTER INOM LINJEN Not 20L3-t2-3L 20L2-L2-3L

Ställda säkerheter L4 500 727 269

Ansva rsförbindelser 1.4 lnga Inga

10
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RAPPORT öVEN TNSSNFLöDEN - HQAB

KASSAFLöDESANALYS, tKT 20t3 20L2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av

rörelseka pitalet
-22 L53 -36957

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändrinear av rörelsekapitalet

-22t53 -36957

Kassaf löde f rån förä nd ringar i rörelseka pitalet
Ökning (-)/Minskning av övriga tillgångar (+) 2 640 -266

Ökning (+)/ Minskning av övriga skulder (-) -5 580 1 L55

Summa kassaflöde från förändrinsar i rörelsekapitalet -2940 889

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2s 093 -36 068

I nvesteri ngsverksam heten
Avvttri ng/mi nskn ing av fina nsiel la ti llgå ngar 1 5o1 3 058

Kassaflöde från investerinssverksamheten 1 501 3 058

Fina nsieri ngsverksamheten

Nyemission 22 883 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22883 0

Årets kassaflöde -709 -33 010

Likvida medelvid årets början 13 297 46 307

Likvida medelvid årets slut 1.2 588 13 297

11,



HQ AB (publ), organisationsnummer 556573-5650

NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget följer Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd.

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. Finansiella tillgångar och skulder redovisas till nominellt

belopp.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländskvaluta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på

transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländskvaluta räknas om till den funktionella valutan till den

valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultatet.

Funktionellvaluta 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.

Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten "Erhållna utdelningar" när rätten att erhålla betalning fastställts.

Skatter
Bolagets totala skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. lnkomstskatter 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

reserverasfullt ut medan uppskjutna skattefordringarendastvärderas i den mån dessa sannolikt beräknas kunna utnyttjas.

Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Utdelning
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman har beslutat om utdelningen.

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 effekterav utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrörfrån konvertibla

skuldebrev.

t2
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Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier på balansdagen.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen,

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella tillgångar har klassificerats i kategorierna "lånefordringar och kundfordringar" samt "finansiella tillgångar som

kan säljas". Lånefordringar och kundfordringar har redovisats till upplupet anskaffningsvärde.

Utgivna konvertibla skuldebrev
Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier genom att motparten utnyttjar sin optlon att konvertera fordringsrätten

till aktie. Detta redovisas som ett sammansattfinansiellt instrument uppdelat på en skulddel och en egetkapitaldel.

Skuldens verkliga värde vid emissionstidpunkten beräknas genom att de framtida betalningsflödena diskonteras med den

aktuella marknadsräntan för en liknande skuld, utan rätt till konvertering. Värdet på egetkapitalinstrumentet beräknas som

skillnaden mellan emissionslikviden då det konvertibla skuldebrevet gavs ut och det verkliga värdet av den finansiella

skulden vid emissionstidpunkten.Eventuell uppskjuten skatt hänförlig skulden vid emissionstidpunkten avräknas från det

redovisade värdet av egetkapitalinstrumentet. Transaktionskostnader i samband med emission av ett sammansatt

finansiellt instrumentfördelas på skulddelen och egetkapitaldelen proportionellt mot hur emissionslikviden fördelas.

Räntekostnaden redovisas i resultatet och beräknas med effektivräntemetoden.

Dotterf öretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för bolagets tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på

nedskrivningsbehov. Om någon indikation på nedskrivningfinns beräknastillgångens återvinningsvärde, dvs. det högsta av

verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende

kassaflöden till en enskild tillgång ska vid prövning av nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas till den lägsta nivå där det
går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden (en så kallad kassagenererande enhet). En nedskrivning redovisas när

en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar

periodens resultat.

Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst

bekräftas endast av en eller flera osäkra framtlda händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld

eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

NOT 1- öVRIEA RöRELSEINTÄKTER

Övriga rörelseintäkter är intäkter av engångskaraktär som har uppstått i samband med försäljning av tidigare koncernbolag.

NOT 2 - PERSONALKOSTNADER

Tkr 20L3 20t2
Löner, rörlig ersättnlng och andra ersättningar -3 318 -2 480

Pensio nskostna de r 0 0

Sociala kostnader -928 -68s

Andra pensionskostnader 0 0

Förä ndri ne semesterlöneskuld in kl socia I avgift -35 -31

Återförins reserv för löneskuld 0 1 911,

Summa personalkostnader -4281, -7 28s

LöNER, STYRELSEARVODEN, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

2073 2012

Tkr

Löner,

styrelsearvoden och

andra ersättninsar

Socia la

kostnader
Löner,

styrelsearvoden och

andra ersättningar

Socia la

kostnader

Sverige 3 318 928 2 480 685

Varav styrelse och VD 3 318 928 2480 68s

13



HQAB (publ), organisationsnummer 556573-5650

Under 2012 har tidigare reserv för löneskulder återförts med 1 91L tkr. Totalt kostnadsförda personalkostnader under 2012

har därmed uppgått till 1 285 tkr.

Under perioden fanns inga utestående pensionsförpliktelser för gruppen styrelse och VD i HQAB (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 486 (480) tkr. Pensionskostnaden för VD uppgick under året

till 0 (0) tkr. Total ersättning till styrelseordföranden (lön/ fakturerat arvode) har utgått med 1 856 (2 500) kr och till övriga

styrelseledamöter med sammanlagt 976 (1000) tkr.

ERSÄTTNINGAR ETC. TILI SryRE§E OCH VD

Utöver styrelsearvode har Christer Sandberg genom Advokatfirman Christer Sandberg AB fakturerat 1.500 tkr exkl moms

för utförda advokattjänster under perioden juni 2011" fram till juni 2012, se även not 15.

Kommentar till tabellerna
Grundlön/ styrelsearvode är exklusive sociala avgifter. Vid räkenskapsårets utgång fanns inga avtal om framtida pension.

NOT3 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

Ersättning år 2013, tkr Grundlön/
stvrelsea rvode

Fa ktu re ra d

ersättnine
Tota lt

Christer Sandbere. ordförande 1 856 1 856

Alexander Stensrud, ledamot 363 353

Johan Wiklund, ledamot till årsstämma 5 mars 2013 238 238

Peter Zonabend, ledamot 375 375

Joakim Linden, VD 486 486

Totalt 3 318 3 318

Ersättning är 2012,tkr Grundlön/
stvrelsearvode

Fakturerad
ersättn i ns

Totalt

Christer Sandbere. ordförande 1.000 1 000

Alexander Stensrud, ledamot 300 300

Johan Wiklund, ledamot 400 400

Svante Wadman, ledamot till årsstämma 29 iuni 2012 150 150

Peter Zonabend, ledamot från årsstämma29 juni,2O12 150 1s0

Svante Wadman, VD 320 320

Joakim Lind6n, VD 160 160

Tota lt 2.480 2 480

REDOVISNING AV KöNSFöRDELNING I SWRELSEN OCH FÖRETAGSLEDNINGEN

2013-12-31.

Andel kvinnor %

2012-12-31,

Andel kvinnor, %

Stvrelsen Oo/" 0%

Övrisa ledande befattningshavare o% o%

Medeltal anställda 2013
Tota lt

2073
Varav män

2072
Totalt

2072
Varav män

Sverige 1 1 t 1.

Summa I 1 L 1

Tkr 20L? 20L2

Ernst & Youno AB

Revisio nsu ood ra s 281 562

Revision utöver revisionsuppdraset 105 125

Totalt ersättnins 386 687

1,4
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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 översiktlig granskning av

delå rsra pporter, prospektgranskningar.

I posten övriga finansiella intäkter ingår vinst vid försäljning av andelar i joint ventures och intressebolag.

I posten övriga finansiella kostnader ingår förlust vid försäljning av andelar i joint ventures och intressebolag.

U nderskottsavdrag
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.

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

UTSPADNINGSEFFEKT

Det konvertibelprogram som under 2008 riktades till anställda inom HQ har per den 30 september 2013 återbetalats i sin

helhet. Detta innebär att det per den 31 december 2013 inte finns några utestående personalkonvertibler som kan medföra

utspädning av bolagets egna kapital.

NOT 8 INVENTARIER

NOT 4. RÄNTE]NTÄKTER OCH öVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER

Tkr 2073 20t2
Ränteintä kter 6 893 12 L01.

Utdelninear 20 L 443

Övriea finansietla intäkter 1 | 314

Summa ränteintäkter och liknande finansiella poster 69L4 14 8s8

NOT 5. RÄNTEKOSTNADER OCH öVRIGA FINANSIETLA KOSTNADER

Tkr 2073 20t2
Rä ntekostnader 6 670 1,7 497

Övrisa finansiella kostnader 1 985

Summa räntekostnader och liknande finansiella poster 6 67L t2476

NOT 6. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Redovisat i resultaträkninsen, tkr 20L3 2012

Aktuell skatt
Jooskiuten skatt
Summa skattekostnad

NOT 7 RESULTAT PER AKTIE Före ut
2013 zot2 20t3 20t2

Ärets resultat per aktie, kronor -0,13 -0,48 N.A. -0,48

RESULTAT, tkr Före Efter

20L3 2012 2013 2072

Årets resultat -22 L53 -33 603 N.A -33 603

VÄGT GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER 20t3 20L2

Vägt genomsnittligt antalstamaktier under året, före utspädning 171 9s0 858 69.813.200

20L3 2072

Anskaffn i nssvä rde 40 40

Ackumulerade avskrivninga r 0 0

Ärets avskrivninear 0 0

Bokfört värde 40 40
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NOT 9 RESULTAT OCH ANDELAR I HELÄGDA BOLAG

Tkr 20!3 20t2
Resultat från andelar i helägda bolag

Utdelnins 20 | 443

Resultat från andelar i helägda bolae 20 L443

HQAB (publ), organisationsnummer 556573-5650

Väring Capital AB:s balansräkning bestod per den 31 december 2012 i huvudsak av en fordran på moderbolaget på 1.500 tkr

och ett aktiekapital på 1.500 tkr. Per den 31 december 2013 är Väring Capital AB likviderat och avregistrerat hos

Bolagsverket.

NOT 10 RAPPORT ÖVEN TöNÄruORING AV EGET KAPITAL

Bundet eeet kapital Fritt eget kapital

tkr
Aktie-

ka pita I

Ej registrerat
a ktieka pita I

Överkurs-

fond
Ba la nserat

resultat
Summa eget

ka oital

lngående eget kapital 2072-07-07 40 784 37 4L6 -32200 40 000

Registrering av nyemission 31 41,6 -31,416

Nedsättnins av aktiekapital -51 256 s7 s26

Ärets resultat -33 603 -33 603

Epet kaoital 2012-72-31 20 944 -1,4 547 6 397

Bundet eeet kapital Fritt eset kaoital

tkr
Aktie-

ka pita I

Ej registrerat
a ktieka pita I

Överkurs-

fond
Ba lanserat

resu ltat
Summa eget

ka pita I

lngående eset kapital 2013-01-01 20 944 t4 541 6 397

Reeistrerins av nvemission 13 963 8 920 22883

Nedsättning av aktiekapital -21 576 27 576

Årets resultat -22 L53 -22 1,53

Eget kapital 2073-12-31 t 330 ö 920 -9 \24 7 127

Antal utestående aktier i HQ AB per den 31 december 2013 uppgick till 209 439 600. Per den 31 december 2017 uppgick

antal utestående aktier i HQ AB till 69 813 200.

NOT 11 FORDRAN CARNEGIE

Tkr 2073 20t2
Reversfordran Carnegie 0 726 769

Summa fordran Carnegie 0 L26769

Denna reversfordran på Carnegie förföll den 30 september 2013 och återbetalades då i sin helhet.

NOT 12 EMITTERADE VÄRDEPAPPER, tKT

Det konvertibelprogrammet som under året 2008 riktades till anställda inom HQ har per den 30 september 2013

återbetalats i sin helhet. Detta innebär att per den 31 december 20L3 finns det inga utestående konvertibelprogram i HQ.

Heläsda bolas Orsanisat Säte Antal aktier ,qndel kaoital. % Andel röster. %

Bokfört värde tkr
2073-1.2 3L

Bokfört värde tkr
2072-t2-37

Värine Capital AB 556706-3727 Stockholm 15.000 700% loo o/" 0 1.500

Program
Omfattning
antal 2013

Omfattning
antal 2O12 Löotid Konverteringsperiod

Garanterad
ränta

Bedömd
marknads-
ränta

Bokfört
värde
20t3

Bokfört
värde
2072

HQ KON 4 1.386.363 080912-130930 101001-130915 7.O% 8.5% 0 126 769

t6



NOT 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FöRUTBETALDA INTÄKTER

Tkr 20L3-t2-31 2012-12-37

U ooluona rä ntekostnader 2218
Uooluona utrednineskostnader 105 2532
Ovriet 338 1 055

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 443 5 805

HQ AB (publ), organisationsnummer 556573-5650

TÄLLDA sÄKE EVENTUALFöRPL!KTELSER OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Reversfordran på Carnegie är pantsatt som säkerhet för de utgivna personalkonvertiblerna. Vidare ingår i posten ställda

säkerheter 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.

NOT 15 NÄRSTÅEN DETRANSAKTIONER

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. Se vidare not 9 där de dotterbolag

som anses som närstående framgår. Uppgifter om transaktioner med närstående fysiska personer (styrelseledamöter och

ledande befattningshavare) lämnas tidigare i not 2 under rubriken "Ersättningar till styrelse och ledande

befattni ngshava re".

Under 2011-2012 har HQ anlitat Advokatfirman Christer Sandberg AB för en rad ärenden. Dessa ärenden har handlagts

under tiden juni 2011 till juni 2012, och är samtliga numera avslutade. Totalt fakturerat arvode för dessa tjänster uppgår till
1.500 tkr exkl moms.

TECKNINGSFöRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER

Under 2073
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Bolaget erhöll genom avtal undertecknade den 22januari 2013 teckningsförbindelser och emissionsgarantier från större

aktieägare avseende den av styrelsen föreslagna nyemissionen. Herma Securities AB, Solbakken AS och CSL Fastighets AB,

förband sig attteckna nya aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive aktieinnehav, vilket sammanlagt motsvarade

cirka 10,6 mkr eller42 procent av emissionsbeloppet. Därutöverförband sig dessa aktieägare genom emissionsgarantier att

vid behov teckna nya aktier motsvarande sammanlagt högst cirka 14,5 mkr eller 58 procent av emissionsbeloppet.

Nyemissionen var därmed garanterad i sin helhet. Belopp anges i kronor.

Herma Securities AB 6 025 734 8 690 080 1.47L5 81.4 343 2s8

NOT 14 S

Tkr 2013-L2-31 2012-t2-31

Panter och därmed iämförliea säkerheter ställda för egna skulder 500 727 269

CSL Fastishets AB 3 051770 4 401,144 7 452 91.4 t73 845

Solbakken AS 1 s36 380 1,427 644 2 964 024 s5 392

Summa 10 613 884 14 518 868 2s L327s2 573 495

Andel av emissionen s8% TOOo/"

Emissionsgarantierna var villkorade av att dispens förelåg från sådan eventuell budplikt som skulle kunna uppkomma till
följd av någon emissionsgarants garantiåtagande. Om sådan dispens inte förelåg omfattade emissionsgarantierna teckning

av högst det antal aktier som för Herma Securities AB respektive CSL Fastighets AB medförde uppnående av en ägarandel

om 29,9 procent samt för Solbakken AS en ägarandel om 9,9 procent efter genomförande av nyemissionen. För det fall en

eller flera emissionsgaranters garantiåtaganden hade begränsats på angivet sätt skulle kvarvarande aktier fördelats till
övriga emissionsgaranter iförhållande till de högsta beloppen för övriga emissionsgaranters respektive garantiåtaganden,

vilka framgår av tabellen ovan, och - i den mån detta inte kunde ske - genom lottning.

42%
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lngen 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 0,6 mkr. HQ begärde inte spärrade bankmedel eller annan säkerhet för ovan beskrivna

teckningsförbindelser och garantiåtaganden i samband med nyemissionen.

Under 2074
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Bolaget har genom avtal undertecknade den 20 januari 2014 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 11,6 mkr eller 46 procent av emissionsbeloppet. Därutöver har dessa aktieägare genom

emissionsgarantier förbundit sig att vid behov teckna nya aktier motsvarande sammanlagt högst cirka 1,3,6 mkr eller 54

procent av emissionsbeloppet. Nyemissionen är därmed garanterad i sin helhet. Belopp anges i kronor.

Herma Securities AB 6 973 797 8 185 559 15 158 756 323 330

CSL Fastiehets AB 3 057770 3 582352 6 634 722 141 503

Solbakken AS 1 536 380 1 803 496 3 339 876 71238
Summa L155L347 13 571 405 25 t?2754 536 071

Andel av emissionen too%

Solbakken AS emissionsgarantiåtagande omfattar teckning av högst det antal aktier som för Solbakken AS medför

uppnående av en ägarandel om 9,9 procent efter genomförande av nyemissionen. För det fall Solbakken AS

garantiåtagande begränsats på angivet sätt skall 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 kan ske - genom lottning.

lngen 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 0,54 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 24januari 20L4

46% 54o/o

Christer Sandberg

Styrelseordförande

J. Alexander Stensrud

Styrelseledamot
Peter Zonabend

Styrelseledomot

Joakim LindÖn

Ve rkstä ll o nde d irektör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 januari 2014 och awiker från standardutformningen

Ernst & Young AB

Björn Grundvall
Auktoriserad revisor
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KOM MAN DE RAPPORTTITLFÄLLEN

Delårsrapport för perioden januari - mars 2014 presenteras den 28 maj 2014.

Årsstämma
HQs årsstämma hålls torsdagen den 20 februari 2014 k|.14:00 i Celsiussalen, lngenjörshuset, 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 14 februari

2014. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan

omregistrering måste vara verkställd senast den 14 februari 2014. 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 14 februari 2014.

Anmälon sker
o via bolagets hemsida: www.hqab.se,
o med post: till HQ, "Bolagsstämma", 9ox7832,103 98 Stockholm,
o 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 14 februari 2014.
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i HQ AB (Publ), org.nr 556573-5650

Rapport om årsredo\risningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HQ AB
(Publ.) för räkenskapsårei 2013.

Sfyre/sens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisninqen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för ati upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Revtsorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grund-
val av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i

Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter.

En revision innefattar ait genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i års-
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på tet. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
^m.+{^,,1i^l-\^+^.^- 'n^^ ;^l^ ; -,,f+^ -tl ^Ä-- ^t+ .,1+^l--r^urrrJLqrrur9rrELst lrq, ,tlErt illIC I 5ytrg oLI VUt d CLL ULadtqiiUC
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i

styrelsens och verksiällande direktörens uppskattningar i

redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av HQ ABs (Publ.)
f inansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess
f inansiella resultat och kassaf löden för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker dårför att årssiämman fastsiäller resuliat-
räkningen och balansräkningen.

Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi fåsta
uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen i

årsredovisningen där det framgår att bolaget kan komma
att behöva ytterligare kapitaltillskott för att säkerställa
fortsatt verksamhet.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för HQ AB (Publ.) för
år 2013.

§tyrelsens o ch ve rk st ä I I a nde d i re kt ö rens önsyar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och
det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltn ingen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansyar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt utialande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utö'rer ';år re'yision av år'sredovisningen granskat 'räsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtai är iillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den 24 januari 2OL4

Ernst & Young AB

Björn Grundvall
Auktoriserad revisor
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