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HQ AB (publ), organisationsnummer 556573-5650

lnledning av styrelseordföranden Christer Sandberg

Bästa aktieägare

Många frågar sig vilka motiv och skäl som ligger bakom att den nuvarande styrelsen i HQ AB driver

processer mot de förutvarande styrelseledamöterna, VD:arna, revisorn, KPMG och lnvestment AB

Öresund. Dessa är i huvudsak följande:

He AB:s aktieägare har haft en besvärlig resa. Besvärligheterna är en följd av att tidigare styrelser

och ledning, med Mats Qviberg i spetsen, först inlåtit sig på äventyrliga spekulationer och sedan tömt

He AB på kvarvarande tillgångar och värden. Allt detta har ägt rum i det fördolda.

Sedan de nuvarande huvudägarna 2OL'J,lyckades tillsätta en särskild granskare, advokaten Dag

Wers6n, och sedermera vid den extra bolagsstämman ijuni 201-1 tillsatte ny styrelse, där jag valdes

till ordförande, har stora förändringar skett.

Årsstämman i HQ AB beslutade i maj 201L att väcka skadeståndstalan mot förutvarande styrelser,

med Mats Qviberg i spetsen, VD:ar, revisor, KPMG, samt att väcka talan om återbetalning av och

bristtäckningsansvar för olagliga utdelningar mot ondtroende mottagare innefattande jämväl

lnvestment AB Öresund mfl. Styrelsen i HQ AB är därför skyldig att föra talan mot de ovan angivna,

något annat vore lagstridigt.

Styrelsen har ingivit stämningsansökningar mot samtliga ovan nämnda och yrkat skadestånd och

återbetalning av utdelningar mm om sammanlagt 3.039.864.360 kronor, varav för olagliga

vinstutdelningar för räkenskapså ren 2OO7 ,2008 och 2009 med sammanlagt 601.384.350 kronor.

lnvestment AB Öresund har av detta belopp stämts på 142.358.140 kronor i anledning av att de

anses vara ondtroende mottagare av utdelningarna, samt därutöver för bristtäckningsansvar

avseende samtliga utdelningar för de angivna åren. Vidare har HQ AB riktat anspråk mot Investment

AB öresund för återbetalning på grund av olovlig värdeöverföring i samband med aktieägartillskott

som lämnades av HQ AB till HQ Bank ijuni 2010, med71.527.500 kronor.

Under året har projektledningen för utrednings- och processarbetet stramats upp. Tidigare flöt

ansvaret för arbetet mellan styrelse och konsulter utan att någon hade det egentliga befälet över

situationen. I dag är undertecknad projektledare för detta arbete. lnsatserna har varit omfattande

och mycket tidskrävande. Vi har i dag en situation där vi har samordnat våra utrednings- och

processresurser på ett sätt som säkerställer kvalitet, effektivitet och kostnadskontroll.

Under året har styrelsen också arbetat intensivt med att avveckla dotter- och intressebolag till HQ AB

och vi kunde framgångsrikt genomföra detta under 201-2. Dessa avyttringar skedde till värden som

var betydligt över bokförda värden. Dessutom har de löpande kostnaderna för administrationen

minskats till ett minimum.

He AB har under året fortsatt utredningsarbetet med att i huvudsak med experthjälp i detalj utreda

tradingförlusterna, och huruvida HQ AB och HQ Banks redovisning av sin tradingportfölj under de

aktuella åren varit förenlig med gällande redovisningsregler, samt hur resultaten påverkat HQ AB:s

och He Banks kapitaltäckning i relation till de regler för kapitaltäckning som gällde respektive år.

Resultatet av dessa utredningar kommer att publiceras inom kort.

Huvuddelen av utredningsarbetet är nu färdigställt och ytterligare stora kostnader för detta är inte

att vänta. Nu återstår det att koncentrera sig på de fortsatta processerna. I dessa har vi nu ett

effektivt team via Frank Advokatbyrå, med advokaterna Helena Dandenell och Marcus Axelryd som

huvudansvariga.
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He AB:s utredningsarbete har försvårats och fördröjts av att så gott som samtliga motparter,

förutvarande anställda och särskilt Carnegie lnvestment Bank AB, som övertog HQ Bank i likvidation,

vägrat att medverka till att lämna uppgifter till utredningen på HQ AB:s begäran. HQ AB har under

året initierat en rad editionsförelägganden vid Stockholms tingsrätt för att utfå handlingar och

uppgifter som är nödvändiga i målen. Handläggningen av dessa ärenden fortsätter under 2013'

Det är särskilt viktigt för förtroendet och tilliten till den svenska aktiemarknaden att detta ärende får

en rättslig prövning.

Aktieägarna i HQ AB står nu inför ytterligare en nyemission i syfte att finansiera de fortsatta

processerna.

Det krävs att någon står upp och förenar aktieägarna för att det ska bli en prövning, och det krävs att

vi aktieägare avsätter resurser för detta.

Styrelsen i HQ AB har tillsammans med huvudägarna tagit på sig denna roll.

Christer Sandberg
Styrelseordföra nde
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FÖRVALTN I NGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HQ AB (publ), organisationsnummer 556573-5650, får

härmed lämna redovisning för verksamhetsåret 2012.

HQ:S NUVARAN DE VERKSAMH ET

Efter försäljningen av HQ Bank AB den 2 september 2010 till Carnegie lnvestment Bank AB har HQ AB

inte bedrivit någon operativ verksamhet och inriktningen har sedan dess varit att driva de

utredningar avseende de skadestånds- och återvinningskrav som närmare beskrivs nedan.

på balansdagen består HQ förutom av moderbolaget HQ AB av det vilande dotterbolaget Väring

Capital AB. Som en följd av detta upprättas ingen koncernredovisning i HQ AB. Väring Capital AB har

gått i likvidation i januari 2073. Lämnade uppgifter avser moderbolaget, se vidare under avsnitt om

redovisningsprinciper.

De främsta skälen till att HQ AB driver målen mot tidigare styrelseledamöter, VD, revisor, KPMG samt

lnvestment AB Öresund, är att majoriteten av aktieägarna vid årsstämman 2011 beslöt att

skadeståndstalan skulle väckas i anledning av de uppenbara felaktigheter som förevarit i HQ AB och

He Bank AB vilka orsakat bolaget och dess aktieägare mycket stora förluster. Alla aktieägare i HQ AB

är berättigade till ersättning för den skada som förorsakats dem. Trots att bolagsstämman har ålagt

styrelsen att väcka skadeståndstalan hävdar lnvestment AB Öresund i individuella hotbrev till HQ

AB:s styrelseledamöter, VD och ombud att de är personligen ansvariga för uppkommande

rättegångskostnader.

Utredningsarbete och kostnadsnivå
Styrelsens uppdrag från den extra bolagsstämman i HQ AB den 28 september 2OLO är att, med fokus

på tillvaratagande av aktieägarnas intressen, utreda de händelser och förhållanden som ledde till de

stora tradingförlusterna i HQ Bank AB och vilka senare föranledde Finansinspektionen att den 27

augusti 2010 återkalla bankens samtliga verksamhetstillstånd. Vidare gavs styrelsen i uppdrag av

årsstämman den 24 maj 2011 att driva skadeståndstalan mot de personer som genom sina

ageranden skadat HQAB. 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. Carnegie lnvestment Bank AB:s vägran att

ställa nödvändig information om HQ:s tidigare bankverksamhet till utredningens förfogande eller ens

utge material som rätteligen tillhör HQ AB har dessutom medfört både högre kostnader och försvårat

arbetet. Totalt under perioden från den 28 september 2010 och fram till utgången av december 2OtZ

har nedlagda utredningskostnader uppgått till 69 mkr inklusive moms varav 33 mkr under 201-2.

Huvuddelen av utredningsarbetet är nu slutfört.

RESUTTAT OCH FINANSTELL STÄLIN;NG - AVSER ENDAST MODERBOLAGET HQ AB

Resultat ianuari-december 2012 - iämförtal föregående period inom parentes

Rörelseresultatet uppgick till -36 (-45) mkr, och periodens resultat uppgick till -34 (-43) mkr,

motsvarande -0,48 (-1,48) kronor per aktie. Rörelsens kostnader uppgick till 38 (44) mkr varav 33 (30)

mkr var utredningskostnader avseende skadeståndsanspråk rörande de verksamheter som

awecklades 2010. I rörelsekostnaderna ingår även en återföring av tidigare för högt reserverade

personalkostnader om 2 mkr.
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Likvida medel och eset kapital 31 december 2012 - iämförtal 31 december 2011 inom parentes

Likvida medel uppgick till 13 mkr (46). Eget kapital uppgick till 6 (40) mkr motsvarande 0,09 (0,57)

kronor per aktie. Eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet per 31 december 2072, se

nedan under "Finansiering för fortsatt drift".

Skatt
Uppskjuten skattefordran avseende uppkomna underskott under perioden och tidigare perioder har

inte bokförts eftersom verksamheten inte genererar några löpande intäkter.

FLERÅRSöVERSIKT. AVSER ENDAST MODERBOLAGET HQ AB

SWRELSENS UTREDNINGSARBETE

Olaglig vinstutdelning
Den22juni2011 ingav HQAB en stämningsansökan tillStockholms 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. Styrelsen anser att den vinstutdelning i HQ AB som gjordes 2008, 2009 och 2010 (avseende

räkenskapså ren 2OO7 ,2008 och 2009) strider mot aktiebolagslagen (ABL).

HQ AB har därför riktat krav på återbetalning av erhållen utdelning mot dem som varit i ond tro
rörande utdelningens lagenlighet. Det är styrelsens bedömning att denna kategori omfattar de

tidigare styrelseledamöterna samt ledamöterna närstående personer och bolag liksom vissa ledande

befattningshavare. 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. Detta mål handläggs av Stockholms

tingsrätt.

Skadetåndstalan mot tidigare befattningshavare
Den22juni 2011 ingav HQ AB 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 räkenskapså ren 2007 ,2OO8, 2OO9 och fram till 28 september 2010. HQ AB:s

yrkande uppgår till ca: 2.4 miljarder kronor. Detta mål handlägge av Stockholms tingsrätt.

Den 7 oktober 2011 ingav HQ AB brottsanmälningar till ekobrottsmyndigheten mot förutvarande

styrelseledamöter och verkställande direktörer samt revisor i HQ AB och HQ Bank AB, vilka under

tiden fr.o.m .2OO7 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. HQ AB gör bedömningen att detta förhållande inte påverkar

vederböra ndes rättsliga position i tvistemå len.

En interimsrapport angående de ersättningsanspråk som utgjorde grund för styrelsens förslag till
årsstämman om skadeståndstalan offentliggjordes den 3 maj 2011.

mkr 2012 20Lt 20LO 2009

Nettoomsättning 2 0 0 0

Resultat efter finansiella poster -34 -43 -647 L49

Soliditet 4,tyo 22,7 % L2,8% 75,9 %
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Edition
på grund av huvudsakligen Carnegie lnvestment Bank AB:s vägran att ställa nödvändig information

om HQ:s tidigare bankverksamhet till utredningens förfogande eller ens utge material som rätteligen

tillhör HQ AB har HQ AB tvingats begära materialet genom edition samt talan om bättre rätt i syfte

att få tillgång till sagda material. HQ AB begär även att utfå material från andra parter. Dessa mål

hand läggs av Stockholms tingsrätt.

Negativ fastställelsetalan
Med anledning av de krav som Familjen Qviberg framfört mot HQ AB och anfört som grund hos

Bolagsverket för att motsätta sig den kapitalminskning, som det fattades beslut om vid den extra

bolagsstämman i bolaget den24 maj2OLL, beslutade styrelsen den 5 juli 2011 att omgående väcka

talan vid allmän domstol, så kallad negativ fastställelsetalan, mot Anna Qviberg, Jacob Qviberg, Johan

Qviberg, Eva Qviberg och Mats Qviberg, med yrkande om att domstolen skall fastställa att ingendera

av dessa har några fordringar på HQAB i anledning av de påstådda krav avseende förskott å

emissionslikvid som framförts mot bolaget, och som åberopats av dem vid Bolagsverket.

Anna Qviberg påkallade då skiljeförfarande mot HQ AB med yrkande om ersättning om

garantiersättning om 360 tkr, återbetalning av påstått förskott på nyemissionslikvid om knappt 10

mkr alternativt skadestånd om samma belopp. Skiljenämnden ogillade Anna Qvibergs talan helt och

Anna Qviberg ålades att erlägga ersättning för ombudskostnader och kostnader för skiljenämnden.

Mats Qviberg har yrkat återbetalning och skadestånd från HQ AB i ett mål som är anhängigt vid

Stockholms tingsrätt rörande samma förhållande. Det är HQ AB:s bedömning att skiljedomen

kommer att få konsekvenser för Mats Qvibergs mål i tingsrätten.

överklagande av Finansinspektionens beslut
HQ AB anslöt den 3 september 2010 till HQ Bank AB:s tidigare ingivna, men sedermera den

i-1 oktober 2010 av Carnegie återkallade, överklagande av Finansinspektionens beslut om

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

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 AB lämnade den 1 april 2011 ett överklagande av domen

till Högsta Förvaltningsrätten som den 8 juli 2011 meddelade prövningstillstånd iärendet.

Prövningstillståndet avsåg frågan huruvida HQ AB skulle äga talerätt i mål gällande HQ Banks

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

begärt. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade genom dom den 29 mai2Ot2 att HQ saknar

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

Revisorsnämndens disciplinärende
Revisorsnämnden meddelade den 18 oktober 201-1 sitt beslut i disciplinärendet som rör

auktoriserade revisorn Johan Dyrefors revision av HQ AB 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 AB anser att Revisorsnämndens kritik är alltför mild och att Revisorsnämnden inte låtit HQ AB

bemöta felaktiga påståenden från Johan Dyrefors, vilka påståenden sedan lagts till grund för
beslutet.

Förvaltningsrätten har i december 2011 meddelat beslut att förvägra HQ AB talerätt i fråga om

Revisorsnämndens beslut att endast tilldela auktoriserade revisorn Johan Dyrefors erinran i ärendet

rörande dennes revision av HQ AB med koncernbolag. HQ AB har överklagat till Kammarrätten.
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Härefter har HQ AB påkallat disciplinåtgärd även för räkenskapsåret 2OO7 där felen i revisionen i allt
väsentligt uppvisar samma mönster. Vid denna prövning kan Revisorsnämnden svårligen undvika att
ta intryck av de fakta som förnekades vid den tidigare prövningen.

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 Wersdn. En delrapport avlämnades den 27 oktober 201L och

finns att läsa på HQ AB:s hemsida www.hqab.se. Uppdraget fortlöper alltjämt.

Länsstyrelsen i Stockholms län biföll den 1 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 ienlighet med den extra bolagsstämmans beslut av den 11 november
20L1. Till särskild granskare förordnades advokaten Ronny Henning. En slutrapport avlämnades den

31 maj 2OL2 och finns att läsa på HQ AB:s hemsida www.hqab.se.

Den 21 november 2OL2 har Mats Qviberg, Eva Qviberg och Anna Qviberg ånyo begärt att styrelsen i

HQ AB skall kalla till bolagsstämma för att utse en särskild granskningsman. Detta ärende kommer att
tas upp på bolagets ordinarie årsstämma den 5 mars 2013.

UTDETNING

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

FINANSIERTNG FöR FORTSATT DRIFT

HQ AB 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 som framgår ovan 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. I

samband med detta ställde bolagets huvudägare ut kapitaltäckningsgarantier.

Kontrollbalansräkningen, vilken upprättats per den 15 januari 2013 och har granskats av bolagets
revisor, utvisar att bolagets eget kapital uppgår till mindre än hälften av det registrerade

aktiekapitalet. I syfte att säkerställa bolagets finansiering under det närmaste året och för att täcka

kapitalbristen, har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att besluta om nyemission med

företrädesrätt för bolagets aktieägare och att besluta om att minska aktiekapitalet till täckande av

förlust. Bolaget valde därmed att avstå från att påkalla infriande av de utställda
kapitaltäckningsgarantierna eftersom föreslagna nyemissionen garanteras i sin helhet av

huvudaktieägarna.

HQ-AKTIEN

HQ-aktien avnoterades på bolagets egen begäran från NASDAQ OMX Stockholm den 26 november
2010 samt upptogs till handel på Aktietorget med första handelsdag den 29 november 2OLO.

Bolaget genomförde en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt beslut på extra

bolagsstämma den 11 november 2011. Emissionen, som tillförde HQ AB cirka 3l-,4 mkr före
emissionskostnader, registrerades av Bolagsverket den 13 januari 2012. Genom nyemissionen ökade

aktiekapitalet i HQ AB med 3L 415 940 kronor genom emission av 4t 887 920 aktier. Efter

nyemissionen uppgick antalet aktier till 69 813 200.

Den 11 november 2011 beslutade en extra bolagsstämma i HQ RA att bolagets aktiekapital skulle

minskas dels med 19 840 354 kronor för täckande av förlust, dels 31 475 94O kronor för avsättning till



HQ AB (publ), organisationsnummer 556573-5650

fond att användas enligt beslut av bolagsstämman och dels 20245 828 kronor för avsättning till fond

att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen skulle genomföras utan indragning av

aktier. Verkställande av minskningsbeslutet förutsätter Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän

domstols tillstånd. Med anledning av att vissa av bolagets kvarvarande eller föregivna borgenärer

förväntades motsätta sig minskningens verkställande och att bolagets kostnader för ansökan om och

utförandet av bolagets talan avseende tillstånd för minskningen, beslutade HQ AB den 15 mars 2012

att inte ansöka om tillstånd att verkställa minskningsbeslutet om 20 245 828 kronor. Övriga ovan

nämnda nedsättningar av aktiekapitalet genomfördes och till följd härav uppgår bolagets aktiekapital

per den 31 december 2OL2 till 20 943 960 kronor'

De största aktieägarna i HQ AB per den 28 decembet 2OL2

Herma Securities AB

CSL Fastighets AB

Solbakken AS

Mats Qviberg med närstående

Anna Qviberg Engebretsen

Robur Försäkring
Avanza Pension

SEB Life

Riccardo Sforzini

Johan Markensten
Övriga aktieägare
Summa

Antalaktier

L6738 157
8 477 139
4267 722

3709 470

3 379 00s
L7t7 126
1 557 980
1 525 000
7 1247L9

62135L
26 585 537

69 813 200

Andel av röster och kapital

24,0o/o

t2,L%
6,tyo
5,3yo

4,gyo

2,5o/o

2,4yo

2,zyo

L,6yo

o,gyo

38,1%

LOO,O%

VATBEREDNING

Vid HQ AB:s årsstämma 2011 beslutades att bolagets valberedning skall bestå av en representant för

envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Valberedningen inför HQ AB:s

årsstämma den 5 mars 2013 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 George Kurt, som representerar Böthe AB. Valberedningens

uppdrag är att inför årsstämman presentera förslag avseende val av styrelse samt övriga frågor

valberedningen har att avhandla.

STYRELSE OCH TEDNING

På årsstämm an 2O!2 omvaldes styrelseordförande Christer Sandberg och styrelseledamöterna

J. Alexander Stensrud och Johan Wiklund samt nyvaldes styrelseledamoten Peter Zonabend. Joakim

Lind6n är sedan september 2012 verkställande direktör.

Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret 2012 har totalt 1"2 styrelsesammanträden hållits. Vid styrelsemöte den 29

juni 2OL2 antogs nuvarande arbetsordning för styrelsens arbete samt en VD-instruktion och en

instruktio n fö r den ekonom iska ra pporteringe n.
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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. Sedan den 14 juni 2011 är auktoriserade revisorn Björn Grundvall huvudansvarig

revisor.

RIKTTINJER FöR ERSÄTTNtNG

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 HQAB 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.

PERSONAT

Antal anställda i HQAB vid utgången av 2Ot2 var en person.

PERSONATKONVERTIBLER

He AB hade vid utgången av 2010 tre utestående konvertibla förlagslån om nominellt 258 mkr som

under ären2007-2008 riktats till anställda inom HQ-koncernen. Ett av lånen förfölltill betalning och

återbetalades i sin helhet den 3l januari 2011 och ytterligare ett av lånen förföll till betalning och

återbetalades isin helhet den 30 juni 2011. Det återstående lånet har slutförfallodag den 30

september 2013. Se vidare not 1L.-Äterbetalning av personalens konvertibellån har säkerställts

genom att reversfordran på Carnegie lnvestment Bank AB pantsatts. Denna fordran har motsvarande

storlek, räntevillkor och förfallotidpunkt som det utestående konvertibellånet.

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

övntcn vERKSAMHETSANKNUTNA BoLAG ocH AKTIER

HQ består per den 3L december 2OL2 förutom av moderbolaget HQ AB av det helägda vilande

dotterbolaget Väring Capital AB. Väring Capital AB försattes i likvidation i januari 2013 och

likvidationen beräknas avslutas under räkenskapsåret 20L3. Under verksamhetsåret 2012 har

samtliga övriga verksamhetsanknutna aktier awecklats.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Nedan redovisas riskfaktorer som kan få betydelse för HQ AB:s verksamhet och framtida utveckling.

Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan på bolagets

verksamhet, resultat ellerfinansiella 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.
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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 AB och HQ Bank AB, Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Curt Lönnström,

Thomas Ers6us, Johan Piehl, Carolina Dybeck Happe, Anne-Marie Pålsson, Pernilla Ström och Mikael

König, tillika verkställande direktör för HQ AB och HQ Bank AB samt revisor Johan Dyrefors och KPMG

AB avseende skadestånd på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sina uppdrag, dels mot

vissa tidigare styrelseledamöter och dåvarande verkställande direktören i HQAB och mot lnvestment

AB Öresund samt mot revisorn och KPMG AB avseende ersättningsansvar på grund av olagliga

vinstutdelningar.

Som även har framförts ovan under avsnittet "styrelsens utredningsarbete" framställde familjen

eviberg den 21juni 20L1 krav på bolaget om återbetalning av totalt drygt 56,1 mkr, vilket familjen

hävdar utgör återbetalningspliktigt förskott på emissionslikvid i en nyemission som aldrig

genomfördes. Bolaget ingav med anledning av detta den 8 juli 2011 en stämningsansökan till
Stockholms tingsrätt enligt vilken yrkas att det fastställs att några sådana fordringar inte föreligger.

Beträffande Mats Qviberg pågår alltjämt målvid Stockholms tingsrätt avseende hans påstådda

fordran. Såvitt avser Anna Qviberg har skiljedom meddelats den 26 september 20L2. Skiljenämnden

har funnit att hennes påstådda fordran är ogrundad.

Utförandet av ovan nämnda domstolsprocesser, samt därtill anslutande verksamhet, utgör bolagets

enda verksamhet. Utgången av dessa tvister är helt avgörande för bolagets resultat och finansiella

stä llning.

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.

Leverantörer
Bolagets större leverantörsavtal avser huvudsakligen ekonomiska och juridiska tjänster. Om bolaget

skulle tvingas ersätta befintliga leverantörer, framför allt vad gäller specialister som är viktiga i de

juridiska processerna, med andra 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.

Risk avseende reversfordran på Carnegie

Koncernen har per den 31 december 2012 kortfristiga räntebärande skulder om L27 mkr, som utgörs

av ett konvertibelt förlagslån som under hösten 2008 riktades till Bolagets anställda och som förfaller

den 30 september 2013. Till säkerhet för återbetalningen av det konvertibla förlagslånet har Bolaget

pantsatt en reversfordran på Carnegie. Denna reversfordran har motsvarande storlek och räntevillkor

som det konvertibla förlagslånet.

För det fall att det konvertibla förlagslånet senast på förfallodagen inte har konverterats till aktier

eller bolaget, av anledning utanför bolagets kontroll, inte kan nyttja fordran på Carnegie för
återbetalning av det konvertibla förlagslånet, kan bolaget tvingas fullgöra betalning av förlagslånet,

10
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vilket skulle innebära en väsentlig negativ påverkan på bolagets resultat och finansiella ställning.

Sådan återbetalning skulle också sannolikt medföra bolagets obestånd.

Ränterisk avseende likvida medel

He AB har tiltgångar 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 2012 uppgick bolagets likvida medel till 13 mkr och utgjordes främst av likvida medel.

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

Likvidation av Väring Capital AB
på årsstämma den 2L januari 2013 beslutades att Väring Capital AB ska gå i likvidation.

U pprättande av kontroll balansräkning
Se ovan under punkten "Finansiering för fortsatt drift ".

Förslag till beslut om nyemission
På styrelsemöte i bolaget den 22januari 2013 beslutade styrelsen att föreslå ägarna en

företrädesemission som kommer tillföra bolaget cirka 25,1 mkr före emissionskostnader. Denna

företrädesemission är i sin helhet garanterad av huvudägarna. Se också ovan under punkten

"Finansiering för fortsatt drift ".

FöRSLAG TI Lt RESUTTATDTSPOSITION

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor 1,4 547 722 disponeras enligt följande:

I nv räknine balanseras

Summa

t4 547 722

L4 547 722

11
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RESULTATRÄTruIT{C - HQ AB

BATANSRÄKNING - HQ AB

Mkr Not 2012 2011

Övrisa rörelseintäkter 1 2 0

Summa rörelsens intäkter 2 0

Personalkostnader 2 -1 -3

Utredningskostnader 2 -33 -30

Övriea externa kostnader 3 -4 -12

Summa rörelsens kostnader -38 -45

Rörelseresultat -36 -45

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 1.4 18

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -1-2 -16

Summa finansnetto 2 2

Resultat efter finansietla poster -34 -43

Skatt oå årets resultat 6 0 0

Årets resultat -34 -43

TILLGÅNGAR, MKT Not 20L2-12-31 20Lt-12-3L

Anläeeninestilleånear
F i n o n sie I I a o n I öqq n i n qsti I I q å nq a r
Andelar koncernföretag 8 2 2

Andelar joint ventures och intressebolag 9 0 L

Lå nefristiga ford ringa r 77 0 L24

Summa anläggningstillgångar 2 L27

Omsättni ngstil lgångar
Kortfristigo fordri ngo r
övriga kortfristiga ford ringa r L1, 127

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 3

Summa kortfristiga fordringar 130 3

Kassa och bank 13 46

Summa omsättningstillgångar L4E 49

Summa tillgångar 145 176

12
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BATANSRÄKNING - HQAB

EGET KAPITAI OCH SKULDER, mkr Not 2012-L2-3L 20L1-L2-31

Eget kapital 10

Bundet eoet kopitol
Aktiekapital 21, 41.

Ei registrerat aktiekapital 0 31

Summa bundet eget kaPital 2t 72

Fritt eget kopitol
Balanserad vinst (inkl nyemission) 19 77

Årets resultat -34 -43

Summa fritt eget kapital -15 -32

Summa eget kapital 6 40

Lånefristiea skulder
Emitterade värdepaPPer 72 0 L24

Summa Iångfristiga skulder 0 L24

Kortfristiea skulder
Emitterade värdepaPPer 12 127 0

Leverantörsskulder 4 0

Skuld till koncernföretag 2 0

Övriga skulder 1 5

Upolupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 5 7

Summa kortfristiea skulder 139 t2

Summa skulder och eget kaPital L45 L76

POSTER INOM LINJEN Not 20L2-12-tt 20Lt-L2-31

Ställda säkerheter 14 127 124

Ansvarsförbindelser t4 lnea lnga
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RAPPoRT öven rnsslrlöorn - nQAB

rnssenöoESANALYS, mkr 2012 20tt

Kassaflöde från den löpande verksamheten -37 -43

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten -37 -43

Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder

Ökning (-)/Minskning av övriga tillgångar (+) 0 7

Öknine (+)/ Minskning av övriga skulder (- 1. -5

Strmrru ttitandring i den töpande verksamhetens tillgångar och skulder t 2

Kassaflöde från den löpande verksamheten -36 -4L

lnvesteringsverksamheten
Förväw I ökning av finansiella tillgångar 0 -t
Awttringlm inskning av fi na nsiel la til lgå nga r 3 134

Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 133

Finansieringsverksamheten
Nvemission 0 28

Återköp konvertibellå n 0 -134

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -105

Årets kassaflöde -33 -L4

Likvida medel vid årets början 46 60

Likvida medel vid årets slut 13 46

t4
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NOTER

TILLÄMPAD TAGSTIFTNING OCH NORMGIVNING

Tidigare har koncernredovisning upprättats i enlighet med IFRS. Från och med 2012 upprättas inte någon

koncernredovisning i HQ AB. Koncernens enda kvarvarande dotterföretag, Väring Capital AB, är per årsskiftet vilande och

blev den 21 januari 2013 försatt i likvidation och är därför av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild.

Väring Capital är helägt och bokförd andel motsvaras av eget kapital iVäring Capital. lallt väsentligt sammanfaller

koncernens och moderbolagets balans- och resultaträkningar. Med stöd av lättnadsregeln i ÅRL Tkap 3a upprättas därför

ingen koncernredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget följer Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd för större bolag. Tidigare tillämpades

årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Förändringen har inte haft någon väsentlig effekt på

moderbolagets redovisning.

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

miljoner kronor.

Från räkenskapsåret 2012 är tillgångar och skulder redovisade till historiska anskaffningsvärden. Från räkenskapsåret 20L2

redovisas finansiella tillgångar och skulder 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.

Rånteintäkter 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 iförekommande 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

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

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.

FINANSIELI.A INSTRUMENT

Finansiella tillgängar 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 option 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 instrument fördelas på skulddelen och egetkapitaldelen proportionellt mot hur emissionslikviden fördelas.

Räntekostnaden redovisas i resultatet och beräknas med effektivräntemetoden.

Dotterföretag 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 nedskrivning finns beräknas tillgångens 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 framtida 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 . öVilGA RÖRELSEINTÄKTER

övriga rörelseintäkter är intäkter av engångskaraktär som har uppstätt i samband med försäljning av tidigare koncernbolag'

NOT 2 - PERSONALKOSTNADER

LöNER, SWRETSEARVODEN, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIATA KOSTNADER

2072 20tt

Tkr 20L2 20rt
Löner, rörlig ersättning och andra ersättningar -2.480 -2.907

Pensio nskostnade r 0 0

Sociala kostnader -685 -474

Andra pensionskostnader 0 0

Återförine reserv för löneskuld 1.9 L1

Summa personalkostnader -7.254 -3.32t

Tkr

Löner,

styrelsea rvoden
och andra

ersättninsar

Socia la

kostnader

Löner,

styrelsea rvoden
och andra

ersättninsa r

Sociala

kostnader

Sverige 2.480 685 2.907 41.4

Varav stvrelse och VD 2.480 685 2.907 4L4
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Under 2012 har tidigare reserv för löneskulder återförts med 1.911 tkr. Totalt kostnadsförda personalkostnader under 2012

har därmed uppgått till 1.254 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 480 (7 212) tkr. Pensionskostnaden för VD u ppgick u nder

året till 0 (O) tkr. Total ersättning till styrelseordföranden (lön/ fakturerat arvode) har utgått med 2 500 (532) kr och till

övriga styrelseledamöter med sammanlagt 1000 (1 163) tkr.

ERSÄTTNINGAR ETC. TILL SWRELSE OCH VD

Utöver styrelsearvode har Christer Sandberg genom Advokfirman Christer Sandberg fakturerat 1.500 tkr exkl moms för

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

Kommentar till tabellerna
Grundlön/ styrelsearvode är exklusive sociala avgifter. Fakturerade belopp är inklusive moms. Vid räkenskapsårets utgång

fanns inga avtal om framtida pension.

Ersättning är 2OL2,tkr Grundlön/
stvrelsearvode

Fakturerad
ersättnins

Tota lt

Christer Sandberg, ordförande 1.000 2.500

Alexa nder Stensrud, ledamot 300 300

Johan Wiklund, ledamot 400 400

Svante Wadman, ledamot till årsstämma 29 luni2Ol2 150 150

Peter Zonabend. ledamot från årsstämma 29 iuni,2OLZ 150 150

Svante Wadman, VD 320 320

Joakim Linddn, VD 160 160

Totalt 2.480 2.480

Ersättning år 2011, tkr Grundlön/
stvrelsearvode

Fakturerad
ersättnins

Tota lt

Swrelse 7h-24/5
Leif Liungholm, ordförande 208 208

Matts Ekman, ledamot 125 125

Biörn Fernström, ledamot 725 725

Lars-Erik Forseårdh. ledamot 153 153

Johan Thorell, ledamot t25 125

Ssrelse 2415-]-7/6

Claes Holmbers, ledamot 55 55

Gösta Bersman, ledamot 33 33

Per Biörkman, ledamot 33 33

Biörn Fernström, ledamot 25 25

Lars-Erik Forssårdh, ledamot 33 33

Johan Thorell, ledamot 25 25

Styrelse t716-311L2

Christer 5a ndbere, ordförande 269 269

Alexa nder Stensrud, ledamot t62 t62

Johan Wiklund, ledamot 762 t62

Svante Wadman, ledamot t62 t62

Koncernchef, Svante Wadman 258 258

Koncernchef, Lennart Svensson 893 893

Koncernchef, Stefan Dahlbo 61 61

Totalt L.707 1.200 2.907
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2072-72-31
Andel kvinnor %

2077-r2-3L
Andel kvinnor, %

Styrelsen 0% Oo/o

övrisa ledande befattningshavare 0% 0%

HQ AB (publ), organisationsnummer 556573-5650

REDOV]SNtNG AV KÖNSFöRDELNING I STYRELSEN OCH FÖRETAGSLEDNINGEN

NOT 3 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

Totalt kostnadsfört arvode till Ernst & Young AB har för räkenskapsåret 2012 uppgått till 1 558 tkr varav 687 tkr hänför sig

till räkenskapsåret 2012 och resterande 871 tkr hänför sig till tidigare perioder. För räkenskapsåret 2011 uppgick totalt

kostnadsfört arvode till 3 758 tkrvarav 1294tkr avser räkenskapsåret 2011 och resterande 2464lkr hänför sigtill tidigare

perioder.

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

delårsrapporter, prospektgranskningar. övriga tjänster avser sådana kostnader som inte klassas som revisionsuppdrag,

Revisionsu ppdrag utöver revisionsuppdraget samt skatterådgivni ng'

NOT 4. RÄNTEINTÄKTER OCH öVRIGA FINANSIETTA ]NTÄKTER

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

NOT 5. RÄNTEKOSTNADER OCH öVRIGA FINANSIETTA KOSTNADER

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

NOT 5. SKATT PÅ ÅRETS RESUTTAT

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'

Medeltal anställda 2012
Totalt

2072
Varav män

2011,

Tota lt
20lL

Varav män

Sverise 1 I 1 1

Summa 1 1 L L

Tkr 2012 20Lt

Ernst & Youna AB

Revisionsu ppd raq 562 1 082

Revisionsu opdras utöver revislonsu ppdraget t25 272

Skatterå dsivn i ns

Övrisa tiänster
Totalt ersättnins 687 L294

Mkr 2012 zott
Ränteintäkter 12 13

Utdelninea r 1,

Övriea finansiella intäkter 1 5

Summa ränteintäkter och liknande finansiella poster 14 18

Mkr 2012 2011

Rä ntekostnader 11 12

Övrisa finansiella kostnader 1 -4

Summa räntekostnader och liknande finansiella poster t2 -16

Redovisat i resultaträkningen, mkr 20L2 20t1

Aktuell skatt

Uooskiuten skatt
Summa skattekostnad
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NOT 7 RESULTAT PER AKTIE Före

20L2 20L7 2012 2011

Årets resultat per aktie, kronor -0,48 -1,,48 -0,48 -1,48

HQ AB (publ), organisationsnummer 556573-5650

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

UTSPÄDN!NGSEFFEKT

Det kvarstående konvertibelprogrammet som under 2008 riktades till anställda inom HQ kan medföra konvertering om

maximalt 1.380.363 aktier, med hänsyn taget till omräkning efter företrädesemission 2011. Under 2011 och 2012 har ingen

konvertering skett. Under 2011 gick löptiden ut för konvertibelprogram HQ KONV 2 och 3.

Konvertibelprogrammen är i grunden konstruerade på samma sätt, men skiljer sig åt beträffande omfattning, löptid och

ränta. på varje konvertibel, som vid konvertering skulle motsvara en stamaktie i bolaget, löper en ränta som uppgår till det

belopp som utbetalats på stamaktie i bolaget i form av vinstutdelning eller annan värdeöverföring, dock lägst en garanterad

ränta enligt nedanstående matris.

NOT 8 RESULTAT OCH ANDETAR I HELÄGDA BOLAG

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

och ett aktiekapital På 1.500 tkr.

NOT 9 RESUTTAT OCH ANDETAR I JO]NT VENTURES OCH INTRESSEBOLAG

Under rakenskapsåret 2012 har aktierna i såväl HQ Private Equity Holding AB som aktierna i Nexum Loans AB avyttrats.

RESULTAT, MKT Före u

20t2 2OTL 2012 20tt
Årets resultat -34 -43 -34 -43

VÄGT GENOMSNITTTIGT ANTAL AKTIER 20L2 20!t

Väst senomsnittligt antal stamaktier under året, före utspädning 69.813.200 29.417.L79

Program
Utspädningseffekt
antal2OL2

Utspäd ningseffekt
antal 2011 Löptid Konverteringsperiod

Garanterad
ränta

Bedömd
marknads-
ränta

HQ KON 2 070115-110131 101015-110130 6.O% 7.5%

HQ KON 3 070601-110630
too719-100827
110215-110531 6.0% 7.5%

HQ KON 4 080912-130930 101001-130915 7.0% 8.s%

mkr 20L2 20tt
Resultat från andelar i helägda bolag

Utdelnins 2

Nedskrivnins av aktier 1

Resultat från andelar i helägda bolag I

HeläEda bolae OEanisationsnr Säte Antal aktie. Andel käoital. % Andel röster, %

Bokfört värde tkr
?o1) -1)-47

Bokfört vårde tkr
2077-72-37

Värins Caoital AB 556706-372r Stockholm 15.000 LOO% too% 1.500 2.475

mkr 20L2 2011

lnsående ackumulerade anskaff ningsvärden 1 0

Omklassificerins i/ 0 1

Försälinins av andelar i Joint Ventures och lntressebolag L

Uteående ackumulerade anskaffningsvärden 0 I
lneående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Omklassificerine */
Utsående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Uteående bokfört värde 0 L

Koncernfäretap oEanisationsnr Säte Antal aktier Andel keDitål % Andel röster- %

Bokfört vårde TsEK

20!2-72-31
Bokfört vårde TSEK

2077-72-37

HQ Private Equity
Holdine AB 55674L-1987 Stockholm 100.400 50% 50% 1

Nexum Loans AB 556741-1813 Stockholm 100.000 30% 30% 0

19



Bundet eset kapital Fritt eget kapital

mkr

Aktie-
ka pita I

Ej registrerat
aktiekapita I

överkurs-
fond

Balanserat

resultat
Summa eget

kaoital

lnpående eset kapital 201L-01-01 70 76 -95 55

Nedsättnins av aktiekaPital -29 29

Nedsättnins av överkursfond -76 76

Nvemission 31 31

Emissio nskostna der -3 -3

Årets resultat -43 -43

Eset kapital 201L-12-31 41, 31 -32 40

HQ AB (publ), organisationsnummer 556573-5650

NOT 10 RAPPORT öVER FöRÄNDRING AV EGET KAPITAL

NOT 11 FORDRAN CARNEGIE

mkr 20L2 20Lt

Reversfordran Carnegie 127 L24

Summa fordran Carnegie 127 L24

Denna reversfordran på Carnegie förfaller den 30 september 2013 och har därför i detta bokslut omförts från Långfristiga

reversfordringar till Kortfristiga reversfordringar. Denna revers är upprättad på samma villkor som utestående

personalkonvertibler och är ställd som säkerhet för dessa lån.

NOT 12 EMITTERADE VÄRDEPAPPER, MKT

Det kvarstående konvertibelprogrammet som under året 2008 riktats till anställda inom HQ, kan medföra konvertering om

maximalt 1.385.363 aktier. Konvertibellånen 2 och 3 löstes under 2011. Konvertering till aktier skedde ej.

Konvertibelprogrammen är i grunden konstruerade på samma sätt, men skiljer sig åt beträffande omfattning, löptid och

ränta. på varje konvertibel, som vid konvertering skulle motsvara en stamaktie i bolaget, löper en ränta som uppgår till det

belopp som utbetalats på stamaktie i bolaget i form av vinstutdelning eller annan värdeöverföring dock lägst en garanterad

ränta enligt nedanstående matris.

NOT 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FöRUTBETALDA INTÄKTER

Bundet eset kapital Fritt eset kapital

mkr

Aktie-
kapital

Ej registrerat
aktiekapita I

överkurs-
fond

Balanserat
resultat

Summa eget
ka pita I

lnsående eset kapital 21t2-01-0t 4! 31 -32 40

Resistrering av nvemission 31 -31

Nedsättni ne av aktieka pital -51 51

Årets resultat -34 -34

Eset kapital 2Ot2-12-37 21 -15 6

Program
Omfattning
antal 2012

Omfattning
antal 2011 Löptid Konverteringsperiod

Garanterad
ränta

Bedömd
marknads-
ränta

Bokfört
värde
2012

Bokfört
värde
20tt

HO KON 2 07011s-110131 10101s-110130 6.0% 7.5%

HQ KON 3 070601-110630

100719-100827
1.r.0215-110531 6.0% 7.5%

HQ KON 4 1.386.363 1.386.363 0809r.2-130930 101001-130915 7.Oo/o a.5% L27 124

mkr 20L2-12-3t 20LL-L2-31

llooluona räntekostnader 2 2

Upplupna utredningskostnader 2 2

Ovrifi 1 3

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 7
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NOT 14 STÄLLDA SÄKERHETER, EvENTUAIFöRPLIKTELSER OCH öVRIGA UPPLYSNINGAR

mkr 20L2-12-3L 20tt-12-31

Panter och därmed iämförliea säkerheter ställda för egna skulder 127 724

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

säkerheter pantsatta likvida medel om 0,5 mkr. Beträffande krav som ställts av familjen Qviberg 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 8 och 9 där de

dotterbolag, joint ventures och intressebolag som anses som närstående framgår. Uppgifter om transaktioner med

närstående fysiska personer (styrelseledamöter och ledande befattningshavare) lämnas tidigare i not 2 under rubriken

"Ersättni nga r ti ll styrelse och leda nde befattni ngshavare".

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

under tiden juni 2011 tilljuni 2QL2, och är samtliga numera avslutade. Totalt fakturerat arvode för dessa tjänster uppgår till

1.500 tkr exkl moms.

KApITALTÄCKNINGSGARANTIER, TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER

Under 2077
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget erhöll genom awal undertecknade den 12 oktober 2011 teckningsförbindelser och emissionsgarantier från större

aktieägare avseende förestående nyemission. Herma Securities AB med adress c/o Advice Företagsassistans i Stockholm AB,

Västmannagatan 10, 111 24 Stockholm, Solbakken AS med adress Postboks 160, 4001 Stavanger, Norge och CSL Fastighets

AB med adress Flaxenviks Bryggväg t4,784 63 Åkersberga, förband sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina

respektive aktieinnehav, vilket sammanlag motsvarar cirka 9,5 mkr eller 29,6% av emissionsbeloppet. Därutöver förband sig

aktieägare genom emissionsgarantier att vid behov teckna aktier motsvarande sammanlagt högst cirka 21,9 mkr eller 70,4

procent av emissionsbeloppet. Emissionen blev därmed garanterad i sin helhet. 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 863 KSEK.

Under 2072
Ka pitaltäckningsgarantier
Aktieägarna Herma Securities AB, CSL Fastighets AB respektive Solbakken AS har vardera genom separata

kapitaltäckningsgarantier utfärdade den 12 december 2O\2förbundit sig att genom kapitaltillskott - antingen kontant eller

genom betalningsutfästelse - svara för att eget kapital i bolaget vid varje tillfälle uppgår till lägst det registrerade

aktiekapitalet.

Kapitaltillskottet skall kunna bestämmas vara villkorligt, innebärande att återbetalning av det villkorliga tillskottet skall

kunna göras ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning och sådan återbetalning skall bara ske i enlighet med

aktiebolagslagens regler om vinstutdelning, under förutsättning att sådan betalning framstår som försvarlig. I händelse av

bolagets likvidation skall återbetalning av kapitaltillskottet ske, men först sedan alla fordringsägare fått full betalning dock

innan aktieägarna i denna deras egenskap fått ut något. Anspråk på återbetalning skall inte uppställas i förhållande till

bolaget utan endast Sentemot bolagets aktieägare.

Kapitaltäckningsgarantierna enligt ovan är under alla omständigheter och oaktat det ovan sagda beloppsmässigt

begränsade till följande belopp: 6 OO0 000 kronor för Herma Securities AB, 3 025 000 kronor för CSL Fastighets AB

respektive 1 525 000 kronor för Solbakken AS. Det sammantagda högsta beloppet för kapitaltäckningsgarantierna uppgår

således till 10 550 oo0 kronor. Garantierna gäller fram till och med den 30 april 2013.

Efte r röke nska pså rets utgå ng

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bolaget har genom avtal undertecknade den 22januari 2013 erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier från

större aktieägare avseende den av styrelsen föreslagna nyemissionen. Herma Securities AB med adress c/o Advice

Företagsassistans i Stockholm AB, Västmannagatan 10, 111 24 Stockholm, Solbakken AS med adress Postboks 160, 4001

Stavanger, Norge och CSL Fastighets AB med adress c/o Christer Sandberg, Päronkröken28,184 60 Åkersberga, har

förbundit sig att teckna nya aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive aktieinnehav, vilket sammanlagt motsvarar

cirka 10,6 mkr eller 42 procent av emissionsbeloppet. Därutöver har dessa aktieägare genom emissionsgarantier förbundit
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sig att vid behov teckna nya aktier motsvarande sammanlagt högst cirka 14,5 mkr eller 58 procent av emissionsbeloppet.

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

Herma Securities AB 8 690 080 t4 715 8t46 02s 734

CSL 3 057770
1 s36 380

4 401 744

1 427 644

7 452974
2 964 024

173 845

Solbakken AS 56 392

Summa 10 613 884 14 518 868 2sL32752 s73 495

Andel av emissionen 42% 58%

Emissionsgarantierna är villkorade av att dispens föreligger från sådan eventuell budplikt som skulle kunna uppkomma till

följd av någon emissionsgarants garantiåtagande. Om sådan dispens inte föreligger omfattar emissionsgarantierna teckning

av högst det antal aktier som för Herma Securities AB respektive CSL Fastighets AB medför 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 begränsats på angivet sätt skall kvarvarande aktier fördelas till övriga

emissionsgaranter iförhållande till de högsta beloppen för övriga emissionsgaranters respektive garantiåtaganden, vilka

framgår av tabellen ovan, och - i den män 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 0,6 mkr. HQ AB 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 8 februari 2013

100%

Christer Sandberg

Styrelseordförande

J. Alexander Stensrud

Styrelseledomot

Johan Wiklund
Styrelseledamot

Peter Zonabend

Styrelseledomot

Joakim Lind6n

V e r kstö ll o n d e d i re ktö r

Vår revisionsberättelse har avgivits den 11 februari 2013

Ernst & Young AB

Björn Grundvall
Auktoriserad revisor
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KOMMANDE RAPPORTTILLFÄIIEN

Delårsrapport för perioden januari - mars 2013 presenteras den 23 maj 2013.

Årsstämma
He:s årsstämma hålls fredagen den 5 mars 2013 kl. 10:00 i Wallenbergaren, Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Anmälan och registrering
För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 februari

2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn' Sådan

omregistrering måste vara verkställd senast den 27 februari 2013. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos

förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att fä delta på årsstämman anmäla sig hos bolaget

senast den 27 februari 2013.

Anmiildn sker
o via bolagets hemsida: www.hqab.se,
o med post: till HQ AB, "Bolagsstämma", Box 7738, 103 98 Stockholm,

o eller per telefon: 0708-326883 mellan kl. 10.00-16.00.

I anmälan uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer §amt eventuella ombud

eller biträden. Aktieägare får medföra högst Wå 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 ifullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet.

Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare

förjuridisk person bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 1 mars 2013.
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Revisiorrsberättelse
Till årsstämman i HQ 431publ.), org.nr 556573 - 5650

ffi appont orn årsredcv§sningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HQ AB för
år 20t2. Bolagets årsredovisning ingår i detta dokument på

sidorna 4 - 23.

.Sf yr*lserls ccft rreriEsts${ande d§rskf§rems sstsrrar f&'r

§rsredovfsr:inEen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-

svaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen och verkställande direktören be-

dömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som

inte innehåller väsentliga felaktlgheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller På fel.

§errisorns a$svör

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på

grundval 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
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen. 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 fel. Vid denna riskbedömning be-

aktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är

16levanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgär-

der som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektivi-
teten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrel-
sens och verkställande direktörens uppskattningar i redo-
visningen, liksom en utvärdering av den övergripande pre-

sentationen i årsredovisningen.

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

Utfslar:den

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av HQ ABs finansiella ställ-
ning per den 31 december 2072 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisnings-
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen.

tJppf ysxinE arr s$rs&iJd betsrdeIs*

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi fästa uppmärk-
samhet på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen där

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

Rappcrå om ä§ldr* knav e**{ryt [eqmn **h ffi§]dre

fSrfattn§nqar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av förslaget till dispositioner beträffande bo-

lagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för HQ AB f ör är 2012.

§f yrels*n s osft v*rft sf ,§Jlaxde dl:r*åt$re$§ ån§ våv

Det är styrelsen som har ansvaret för fÖrslaget till disposi-

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltnin gen enligt aktiebolagslagen.

R*ydsarns *r?svsr

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om försla-
get till dispositioner av 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 uttalande 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

utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
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 aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

{.lffE}ondelt

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

Stockholm den 11 februari 2013

Ernsi & Young AB

Björn Grundvall
Auktoriserad revisor


