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HQ-aktien

År Förändring
Ökning/minskning  

av antalet aktier Totalt antal aktier
Förändring av  

aktiekapital, SEK Totalt aktiekapital, SEK

1999 Bolagsbildning 1 000 1 000 100 000 100 000 

1999 Split och nyemission 11 500 12 500 400 000 500 000 

2000 Nyemission 3 551 852 3 564 352 142 074 080 142 574 080 

2000 Nyemission, preferensaktier 1 453 022 5 017 374 58 120 880 200 694 960 

2001 Nyemission, tecknade optioner 168 850 5 186 224 6 754 000 207 448 960 

2002 Nyemission, tecknade optioner 4 000 5 190 224 160 000 207 608 960 

2003 Nyemission, tecknade optioner 12 350 5 202 574 494 000 208 102 960 

2004 Nedsättning nom.värde 0 5 202 574 -156 077 220 52 025 740 

2004 Inlösen 2004 -501 524 4 701 050 -5 015 240 47 010 500 

2005 Inlösen 2005 -462 954 4 238 096 -4 629 540 42 380 960 

2005 Nyemission, fusion HQ Fonder 2 540 524 6 778 620 25 405 240 67 786 200 

2006 Split 6 778 620 13 557 240 0 67 786 200 

2007 Split 13 557 240 27 114 480 0 67 786 200 

2008 - 0 27 114 480 0 67 786 200 

2009 Konvertering konvertibla skuldebrev 810 800 27 925 280 2 027 000 69 813 200 

2010 - 0 27 925 280 0 69 813 200 

2011 Minskning 0 27 925 280 -29 028 886 40 784 314 

2012 Minskning 0 27 925 280 -19 840 354 20 943 960 

2012 Nyemission 41 887 920 69 813 200 31 415 940 52 359 900 

2012 Minskning 0 69 813 200 -31 415 940 20 943 960 

Börsvärde (MSEK) 2011-12-31 70 Omsatt (MSEK) 2011 178 

Börskurs (SEK) 2011-12-31 1,00 Omsatt antal aktier 2011 36 347 918

Högst/lägst (SEK) 2011 6/1

aktiekapitalets utveckling

konvertibelt förlagslån
HQ har under 2006 , 2007 och 2008 riktat  fyra olika konvertibelprogram till anställda inom HQ varav två löpte ut under 2011 och 
ett under 2010. Det kvarstående programmet kan medföra konvertering med maximalt 1 386 363 aktier, se vidare not 14. Lånen 
som löpte under 2011 medförde ingen konvertering. 

utdelningspolicy
Bolagets styrelse har antagit ny utdelningspolicy enligt vilken bolaget inte skall lämna utdelning till aktieägarna förrän tvister avse-
ende skadeståndsanspråk gentemot tidigare styrelseledamöter, VD:ar och revisor samt anspråk till följd av olagliga vinstutdelningar 
är slutligt avgjorda genom lagakraftvunna domar.

utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2011.

antal aktieägare
Per den 31 december 2011 uppgick antalet aktieägare till 24 245. Störste ägare var Herma Securities AB med 19,2 procents ägarandel.

HQ-aktien handlas på Aktietorget sedan den 29 november 2010. Sista handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm var 
den 26 November 2010.
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rapport över totalresultat (msek) 2011 2010 2009 20081) 20071)

Provisionsnetto och övriga rörelseintäkter - - 1 690 821

Summa rörelsens intäkter - - 1 690 821

Rörelsens kostnader -45 -36 -15 -540 -581

Rörelseresultat -45 -36 -14 149 241

Räntenetto 1 -13 -21 88 16

Nettoresultat av finansiella transaktioner, inkl erhållna 
utdelningar - - 1 40 149

Skatt på årets resultat - 2 8 -32 -115

Årets resultat från kvarvarande verksamheter -44 -47 -26 246 290

Nettoresultat från avvecklade verksamheter 5 -975 160 - -

Nettoresultat från företag under avveckling - 33 0 - -

Årets resultat -39 -989 134 246 290

Övrigt totalresultat

Omvärdering av finansiella tillgångar som kan säljas -4 - 4 - -

Årets totalresultat -43 -989 138 246 290

rapport över finansiell ställning (msek)

Aktier och andelar 0 - 2 104 593 2 214

Utlåning till allmänheten - - 3 483 3 552 2 526

Övrigt 127 368 3 360 3 434 3 260

Likvida medel 49 63 3 645 4 288 1 238

Summa tillgångar 176 431 12 592 11 867 9 238

Eget kapital 40 55 1 207 1 157 1 182

Skulder till kreditinstitut - - 2 085 2 430 1 516

Inlåning från allmänheten - - 3 535 3 240 3 451

Övrigt 136 376 5 765 5 039 3 089

Summa skulder och eget kapital 176 431 12 592 11 867 9 238

nyckeltal

Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,0 -1,1 -0,6 5,8 6,8

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,0 -1,1 -0,6 5,4 6,3

Eget kapital per aktie, SEK 0,6 2,0 43 43 44

Rörelsemarginal, % neg neg neg 34 41

Avkastning på eget kapital, % -92 -8 21 21 26

Kapitaltäckningskvot, % - - 16 15 21

Utdelning per aktie, SEK - - 6 6 10

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 2) 42 882 519 41 887 920 41 286 501 40 671 720 40 671 720

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 2) 42 882 519 41 887 920 41 286 501 43 514 351 43 747 865

Utestående antal aktier före full konvertering 2) 69 813 200 27 925 280 27 925 280 27 114 480 27 114 480

Utestående antal aktier efter full konvertering 2) 71 199 563 29 875 880 29 875 880 29 682 980 29 527 880

Börsvärde per årsskifte, MSEK 70 102 1 586 1 586 4 691

Genomsnittligt antal anställda 1 5 3 257 244

1) Jämförelsetal för 2007 och 2008 har ej omräknats med avseende på avvecklade verksamheter.
2) Inklusive aktier som tillkommer på grund av pågående nyemission

Se definition av nyckeltal på sidan 43.

fem år i sammandrag
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förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för HQ AB 
(publ), organisationsnummer 556573-5650, får härmed 
lämna redovisning för verksamhetsåret 2011. HQ AB är 
moderbolag i HQ-koncernen.

HQ:s nuvarande verksamhet
Efter försäljningen av HQ Bank AB den 2 september 
2010 till Carnegie Investment Bank AB har HQ AB inte 
bedrivit någon operativ verksamhet.

Inriktningen under 2011 har helt varit att driva de ut-
redningar avseende skadestånds- och återvinningskrav 
som närmare beskrivs nedan.

HQ består förutom av moderbolaget HQ AB av 
det vilande dotterbolaget Väring Capital AB samt de 
delägda bolagen HQ Private Equity Holding AB (50 %) 
och Nexum Loans AB (30 %). 

Carnegie Investment Bank AB har utnyttjat sin 
option att överta aktierna i HQ AB:s tidigare helägda 
dotterbolag Stockholm Å.W. AB och HQ Fondförvalt-
ning AB i likvidation samt aktierna i intressebolaget 
Optimized Portfolio Management Stockholm AB 
(50 %) och aktierna i Burgundy AB (ca 7 %) Denna 
option förvärvades av Carnegie i samband med överta-
gandet av HQ Bank AB och påkallades i början av 2011. 
Optionen omfattade även aktierna HQ Private Equity 
Holding AB (50 %) och Nexum Loans AB (30 %) som 
Carnegie valde att inte förvärva.

utredningsarbete och kostnadsnivå
Styrelsens uppdrag från den extra bolagsstämman i 
HQ AB den 28 september 2010 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. 
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 verksam-
hetskontroll, kapitaltäckning, corporate governance, 
styrelse- och revisorsansvar med mera, vilket erfordrar 
förutom juridisk expertis även specialistkompetens 
inom nämnda områden.

Kostnaderna för att fullfölja det av den extra bolags-
stämman lämnade uppdraget är betydande. Carnegie 
Investment Bank AB:s vägran att ställa för utrednings-
arbetet nödvändig information om HQ:s tidigare bank-
verksamhet till utredningens förfogande har dessutom 
medfört både högre kostnader och försvårat arbetet. 
Totalt under perioden från den 28 september 2010 och 
fram till utgången av december 2011 har nedlagda ut-
redningskostnader uppgått till 36 MSEK varav 6 MSEK 
hänför sig till 2010 och 30 MSEK till 2011. Utrednings-
kostnaderna 2011 fördelar sig på 21 MSEK under första 
halvåret och till 9 MSEK under andra halvåret.

resultat och finansiell ställning
Januari – december 2011

RESULTAT
Kvarvarande verksamheter
Rörelseresultatet uppgick till -45 (-36) MSEK och resul-
tat efter skatt uppgick till -44 (-47) MSEK. Kostnaderna 
uppgick till 45 (36) MSEK varav 30 MSEK avser utred-
ningskostnader avseende skadeståndsanspråk rörande 
de under föregående år avvecklade verksamheterna. 
Finansnettot uppgick till 1 (-13) MSEK. 

Avvecklade verksamheter och verksamheter under  
avveckling
Resultat från avvecklade verksamheter uppgår till  
1 (-942) MSEK. Årets resultat utgörs av en tillkom-
mande vinst som uppstod då Carnegie valde att inte 
förvärva alla bolag som omfattades av den option de 
förvärvade i samband med förvärvet av HQ Bank.

 
LIKVIDA MEDEL OCH EGET KAPITAL
Koncernens likvida medel uppgick till 49 (63 per den 31 
december 2010) MSEK. Moderbolagets likvida medel 
uppgick till 46 (60) MSEK.

Eget kapital i koncernen hänförligt till moderbola-
gets aktieägare uppgick till 40 (55) MSEK, motsvarande 
0,57 (1,96) SEK per aktie. Eget kapital i moderbolaget 
uppgick till 40 (55) MSEK motsvarande 0,57 (1,96) SEK 
per aktie.

SKATT
De skattemässiga förlustavdrag som uppkom 2010 på 
grund av förlusterna i tradingverksamheten är som 
en följd av försäljningen av HQ Bank inte kvar i HQ-
koncernen.

Uppskjuten skattefordran avseende uppkomna 
underskott under året har inte bokförts eftersom verk-
samheten inte genererar några intäkter. 

moderbolaget 
HQ AB redovisade för 2011 en nettoomsättning uppgå-
ende till 0 (0) MSEK och ett resultat före skatt om -39 
(-641) MSEK. Moderbolagets resultat utgörs främst av 
utredningskostnader rörande de under 2010 avveck-
lade verksamheterna, uppgående till 30 MSEK. 

I övrigt hänvisas till upplysningar avseende koncernen.

styrelsens utredningsarbete
olaglig vinstutdelning 
Den 22 juni 2011 ingav HQ AB en stämningsansökan 
till Stockholms tingsrätt mot tidigare styrelseledamöter 
och verkställande direktörer i HQ samt mot Invest-
ment AB Öresund avseende återbäring och bristtäck-
ning avseende olagliga utdelningar för verksamheten 
2008 och 2009.

Styrelsen anser att den vinstutdelning i HQ AB 
som gjordes 2009 och 2010 (avseende räkenskapsåren 
2008 och 2009) strider mot aktiebolagslagen (ABL). 
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HQ AB har därför den 28 februari 2011 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 tidi-
gare styrelseledamöterna och bolagets revisor enligt 
reglerna i ABL om så kallat bristtäckningsansvar. Totalt 
uppgår återbetalnings- och bristtäckningskraven till 
cirka 330 MSEK. Utredning pågår avseende vinstutdel-
ning för räkenskapsåret 2007, vilken utdelning även 
den kan vara olaglig mot bakgrund av de brister och 
förluster som redan 2007 förelåg i HQ Bank AB, och 
som sannolikt innebar att även den utdelningen strider 
mot aktiebolagslagen. 

 
skadeståndstalan mot tidigare befattningshavare
Den 7 oktober 2011 ingav HQ AB brottsanmälningar till 
ekobrottsmyndigheten mot förutvarande styrelseleda-
möter och verkställande direktörer samt revisor i HQ 
AB 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. Brottsanmälning-
arna avser misstanke om svindleri och/eller medhjälp 
därtill, trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott 
och medhjälp därtill samt osant intygande.

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 bolagsstäm-
man i Bolaget den 24 maj 2011, beslutade styrelsen 
den 5 juli att omgående väcka talan vid allmän dom-
stol, så kallad negativ fastställelsetalan, mot Anna Qvi-
berg, Jacob Qviberg, Johan Qviberg, Eva Qviberg och 
Mats Qviberg, med yrkande om att domstolen skall 
fastställa att ingendera av dessa har några fordringar 
på HQ AB i anledning av de påstådda krav avseende 
förskott å emissionslikvid som framförts mot Bolaget, 
och som åberopats av dem i Bolagsverket.

Den 22 juni 2011 ingav HQ AB en stämningsansö-
kan till Stockholms tingsrätt mot tidigare styrelseleda-
möter och verkställande direktörer i HQ samt mot 
revisorn och KPMG avseende skadestånd för den 
skada som de har orsakat HQ på grund av fel och 
försummelse vid fullgörandet av sitt uppdrag under 
räkenskapsåren 2007, 2008, 2009 och fram till 28 sep-
tember 2010.

En interimsrapport angående de ersättningsanspråk 
som utgjorde grund för styrelsens förslag till årsstäm-
man om skadeståndstalan offentliggjordes den 3 maj. 

HQ AB träffade den 6 juli 2011 ett förlikningsavtal 
med Fredrik Crafoord som tidigare varit chef för In-
vestment Banking och vice VD i HQ AB och HQ Bank. 
Ekobrottsmyndigheten har tidigare under våren helt 
friat Fredrik Crafoord från alla misstankar i HQ-utred-
ningen. Förlikningen innebär en fullständig reglering av 
mellanhavandena mellan Bolaget och Fredrik Crafoord. 

förvaltningsberättelse

Parterna i avtalet har överenskommit att detaljerna i 
avtalet skall vara förenade med sekretess.

överklagande av finansinspektionens beslut
Högsta förvaltningsrätten meddelade i beslut den 8 juli 
2011 HQ AB prövningstillstånd för prövning av frågan 
huruvida HQ AB skall äga talerätt i mål gällande HQ 
Banks indragna tillstånd. Prövningstillståndet avser 
inte någon prövning i sak, vilket HQ AB heller inte för 
närvarande begärt.

HQ AB anslöt den 3 september 2010 till HQ Bank 
AB:s tidigare ingivna, men sedermera den 11 okto-
ber 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 har den 
1 april 2011 inlämnat ett överklagande av domen till 
Högsta Förvaltningsrätten som den 8 juli meddelade 
prövningstillstånd i ärendet.

revisorsnämndens disciplinärende 
Revisorsnämnden meddelade den 18 oktober 2011 sitt 
beslut i disciplinärendet som rör auktoriserade revisorn 
Johan Dyrefors revision av HQ AB och HQ Bank AB. 
Johan Dyrefors fick en disciplinär åtgärd i form av en 
erinran enligt revisorslagen. Revisorsnämndens kritik 
avser bristande dokumentation av Johan Dyrefors 
åtgärder och överväganden i två delar av revisionen. 

Förvaltningsrätten har i december meddelat beslut 
att förvägra HQ AB talerätt i fråga om Revisorsnämn-
dens beslut att endast tilldela auktoriserade revisorn 
Johan Dyrefors erinran i ärendet rörande dennes revi-
sion av HQ AB med koncernbolag. HQ AB har beslutat 
att överklaga till Kammarrätten.

särskild granskare
Länsstyrelsen i Stockholms län biföll den 7 juli 2011 
ansökan om förordnande av särskild granskare enligt 
10 kap. 22§ aktiebolagslagen (2005:551) på begäran 
av Herma Securities AB, Solbakken A/S och CSL 
Fastighets AB, och i enlighet med årsstämmans beslut 
av den 24 maj 2011. Till särskild granskare förordnades 
Advokaten Dag Wersén. En delrapport avlämnades den 
27 oktober 2011 och finns att läsa på HQ ABs hemsida 
www.hqab.se.

anmärkningspåstående från nasdaQ omX 
Efter NASDAQ OMX Stockholm AB:s granskning av 
HQ AB:s årsredovisning för 2009 ålades bolaget av 
börsens disciplinnämnd i ett beslut den 9 december 
2010 ett vite om 288 000 SEK för brott mot börsens 
regelverk i två fall som gällde kommunikation och 
information till marknaden. I ett anmärkningspåstå-
ende den 3 januari 2011 har NASDAQ OMX vidare 



HQ 2011

 förvaltningsberättelse     07

ifrågasatt HQ AB:s årsredovisning för 2009 på tre 
punkter, dels bolagets redovisning av tradingportföl-
jen med avseende på val av värderingsmodell, dels 
så kallat dag 1-resultat och dels avsaknad av avstäm-
ning mellan in- och utgående balanser för finansiella 
instrument värderade enligt värderingsnivå 3. Ärendet 
överlämnades senare till börsens disciplinnämnd. I en 
inlaga till disciplinnämnden har HQ AB:s styrelse gjort 
bedömningen att NASDAQ OMX:s anmärkningar var 
korrekta. I ett avgörande den 19 maj 2011 beslutade 
disciplinnämnden att bolaget på samtliga punkter 
brutit mot gällande regelverk för värdering och redovis-
ning av derivatinstrument. Bolaget ålades ett vite om 
480 000 SEK.

utdelning 
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning 
lämnas. 

finansiering för fortsatt drift 
HQ AB befinner sig i en mycket speciell situation efter-
som 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. För att undvika 
att likviditetsbrist uppstår har bolaget genomfört en 
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare 
som beslutades på extra bolagsstämma den 11 no-
vember 2011. Emissionen blev fulltecknad och tillförde 
därmed Bolaget cirka 31,4 MSEK före emissionskost-
nader. Finansieringen för kommande 12 månader är 
därigenom säkerställd. Behov av ytterligare tillskott kan 
komma att krävas under första halvåret 2013.

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.

Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare med teckningstid 24 november-8 december 
2011 enligt beslut på extra bolagsstämma den 11 no-
vember 2011 har genomförts. Emissionen, som tillförde 
HQ AB cirka 31,4 MSEK före emissionskostnader, 
registrerades av Bolagsverket den 13 januari 2012. Sista 
dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) var 
den 17 januari 2012.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet i HQ AB 
ökat med 31 415 940 SEK genom emission av 
41 887 920 aktier. Efter nyemissionen uppgår antalet ak-
tier till 69 813 200. Före nyemissionen uppgick antalet 
aktier till 27 925 280.

På den extra bolagsstämman den 11 november 2011 
beslutades om ytterligare ändringar av aktiekapitalet i 
Bolaget. Sammantaget har dessa åtgärder medfört, ef-
ter Bolagsverkets registrering, att aktiekapitalet uppgår 
till 20 943 960 SEK, fördelat på 69 813 200 aktier, envar 
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med ett kvotvärde om 0,01 SEK.
HQ AB:s under många år största aktieägare Invest-

ment AB Öresund beslutade vid en extra bolagsstäm-
ma den 29 april 2011 att dela ut samtliga sina aktier i 
HQ AB till sina egna aktieägare. Öresund ägde per den 
31 december 2010 24,5 procent av aktierna i HQ AB.

årsstämman 2011
Årsstämman beviljade inte ansvarsfrihet för styrelse-
ledamöterna Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Carolina 
Dybeck Happe, Thomas Erséus, Curt Lönnström, 
Johan Piehl och Pernilla Ström för perioden från och 
med 1 januari till och med 28 september 2010 och för 
Ann-Marie Pålsson 1 januari fram till den 15 april 2010. 
Årsstämman beviljade inte Mikael König och Stefan 
Dahlbo ansvarsfrihet i egenskap av verkställande direk-
törer för deras respektive perioder under verksamhets-
året 2010.

valberedning
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 1 juni 2012 består av Peter Zonabend (ordförande), 
som representerar Herma Securities AB, Kristoffer C. 
Stensrud, som representerar Solbakken AS, Sten Lund-
gren 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 valbered-
ningen har att behandla.

styrelse och ledning 
Vid extra bolagsstämman den 17 juni 2011 valdes en ny 
styrelse bestående av Christer Sandberg, J. Alexander 
Stensrud, Svante Wadman och Johan Wiklund. Christer 
Sandberg valdes till styrelsens ordförande. Samma dag 
utsågs Svante Wadman till ny verkställande direktör. 

Under perioden från årsstämman den 24 maj 2011 
och fram till den 17 juni 2011 bestod styrelsen av Björn 
Fernström, Lars-Erik Forsgårdh, Johan Thorell, Gösta 
Bergman, Per Björkman och styrelseordförande Claes 
Holmberg.

Lennart Svensson var tillförordnad verkställande 
direktör från den 24 maj 2011 fram till den 17 juni 2011.

styrelsens arbete 
Under verksamhetsåret 2011 har totalt 28 styrelsesam-
manträden hållits. Fram till den extra bolagsstämman 
den 28 september 2010 fanns ett revisionsutskott och 
ett ersättningsutskott inom styrelsen. 

Vid styrelsesammanträde den 14 oktober 2010 
beslutade styrelsen att inga särskilda utskott skall 
finnas utan att styrelsen skall utföra uppgifterna för 
revisions- och ersättningsutskotten. Vid styrelsesam-
manträde den 14 oktober 2010 antogs en ny arbetsord-
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ning för styrelsens arbete samt en VD-instruktion och 
en instruktion för den ekonomiska rapporteringen. 

bolagsstyrning 
Bolaget strävar efter att följa Svensk kod för bolagsstyr-
ning i de avseenden den är relevant för bolaget med 
hänsyn till att ingen operativ verksamhet för närvaran-
de bedrivs. Någon särskild bolagsstyrningsrapport har 
ej upprättats och erfordras heller inte enligt Årsredo-
visningslagen och 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 Björn Grundvall 
huvudansvarig revisor.

riktlinjer för ersättning
Enligt Aktiebolagslagen skall årsstämman varje år, på 
förslag av styrelsen, fatta beslut om riktlinjer för ersätt-
ning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna skall 
omfatta VD och andra personer i bolagets ledning. 
Vid årsstämman i HQ AB den 24 maj 2011 beslutades 
inte om dylika riktlinjer. Som följd av att all operativ 
verksamhet och hela organisationen avvecklats saknar 
dessa riktlinjer i dag relevans. Eftersom HQ AB inte 
längre är upptaget till handel på s k reglerad marknad 
erfordras inte något förslag till riktlinjer för beslut vid 
årsstämman. Se vidare not 2.

personal
Antal anställda i HQ AB vid utgången av 2011 var en 
person.

personalkonvertibler
HQ AB hade vid utgången av 2010 tre utestående kon-
vertibla förlagslån om nominellt 262 MSEK som under 
åren 2007-2008 riktats till anställda inom HQ-koncer-
nen. Ett av lånen förföll till betalning och återbetalades 
i sin helhet den 31 januari 2011 och ytterligare ett av 
lånen förföll till betalning och återbetalades i sin helhet 
den 30 juni 2011. Det återstående lånet har förfalloda-
tum 30 september 2013. Se vidare not 14. Återbetalning 
av personalens konvertibellån har säkerställts genom 
att en reversfordran på Carnegie Investment Bank AB 
har pantsatts. Denna fordran har motsvarande storlek 
räntevillkor och förfallotidpunkt som de utestående 
konvertibellånen. 

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

övriga verksamhetsanknutna bolag och aktier
HQ består förutom av moderbolaget HQ AB av det vi-
lande dotterbolaget Väring Capital AB samt de delägda 
bolagen HQ Private Equity Holding AB (50 %) och 
Nexum Loans AB (30 %). 

risker och osäkerhetsfaktorer
De risker koncernen har haft i de avvecklade verk-
samheterna finns beskrivna i not 17. Mot bakgrund av 
den ändrade verksamheten består riskerna numera i 
huvudsak av risk i reversfordran på Carnegie, ränterisk 
avseende likvida medel och legala risker.

Händelser efter rapportperiodens utgång

○  Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga ak-
tieägare med teckningstid 24 november-8 december 
2011 enligt beslut på extra bolagsstämma den 11 
november 2011 registrerades av Bolagsverket den 13 
januari 2012. Genom nyemissionen ökade aktiekapi-
talet i HQ AB med 31 415 940 SEK genom emission 
av 41 887 920 aktier. Samtidigt genomfördes en 
minskning av aktiekapitalet med 31 415 940 SEK 
utan indragning av aktier som överfördes till fond 
att användas enligt beslut av bolagsstämman. Efter 
nyemissionen uppgick antalet aktier till 69 813 200. 

○  Den 11 november 2011 beslutade extra bolags-
stämma i HQ AB även att bolagets aktiekapital skulle 
minskas med 20 245 828 kronor för avsättning till 
fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. 
Minskningen skulle genomföras utan indragning 
av aktier. Verkställande av minskningsbeslutets 
förutsätter Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän 
domstols tillstånd. Med anledning av att vissa av 
bolagets kvarvarande eller föregivna borgenärer kan 
förväntas motsätta sig minskningens verkställande 
och att bolagets kostnader för ansökan om och 
utförandet av bolagets talan avseende tillstånd för 
minskningen, har beslutade HQ AB den 15 mars att 
inte ansöka om tillstånd att verkställa minskningsbe-
slutet. Till följd härav uppgår bolagets aktiekapital till 
20 943 960 kronor.

○  HQ AB inlämnade den 3 mars en anmälan till 
Revisorsnämnden avseende revisorn Johan Dyrefors 
revision av bolaget och dotterbolag för kalenderåret 
2007. HQ AB vill få prövat om revisionen har utförts 
enligt god revisionssed.
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förslag till vinstdisposition

Stockholm den 10 maj 2012

Christer Sandberg
STYRELSEORDFÖRANDE

    

   

 J. Alexander Stensrud 
STYRELSELEDAMOT

Johan Wiklund  
STYRELSELEDAMOT

Svante Wadman
STYRELSELEDAMOT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, SEK 32 200 308, disponeras enligt följande;

i ny räkning balanseras -32 200 308

Summa -32 200 308

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande rapporter över totalresultat och 
finansiell ställning respektive resultat- och balansräkningar, rapport över kassaflöden och bokslutskommentarer.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 11/5 2012 och avviker från standardutformningen.

Ernst & Young AB

Björn Grundvall
AUKTORISERAD REVISOR
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KVARVARANDE VERKSAMHETER, MSEK NOT 2011 2010

Personalkostnader 2 -3 -8

Externa kostnader

Utredningskostnader -30 -6

Övriga externa kostnader 3 -12 -22

Summa rörelsens kostnader -45 -36

Rörelseresultat -45 -36

Finansiella intäkter 4 13 7

Finansiella kostnader 5 -12 -20

Finansnetto 1 -13

Resultat före skatt -44 -49

Skatt på årets resultat 6 - 2

Årets resultat från kvarvarande verksamheter -44 -47

Resultat från avvecklade verksamheter

Nettoresultat från avvecklade verksamheter 7 5 -975

Nettoresultat från verksamheter under avveckling 7 - 33

Årets resultat -39 -989

Övrigt totalresultat

Avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas (avvecklad verksamhet) -4 -

Årets totalresultat -43 -989

Årets resultat hänförlig till:

Moderbolagets ägare -39 -989

Årets totalresultat hänförlig till:

Moderbolagets ägare -43 -989

Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet, SEK 1) 8 -1,0 -1,1

Totalt resultat per aktie, SEK 1) 8 -1,0 -22,6

1) Omräknat med hänsyn taget till fondemissionselement i företrädesemission Någon utspädning föreligger inte.

rapport över totalresultat – koncernen
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rapport över finansiell ställning – koncernen

tillgångar, MSEK NOT 2011-12-31 2010-12-31

Materiella anläggningstillgångar 9 0 0

Andelar i intressebolag 11 0 -

Långfristiga fordringar 12 124 123

Summa anläggningstillgångar 124 123

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 1

Övriga fordringar 0 143

Likvida medel 49 63

52 207

Tillgångar hänförliga till verksamhet under avveckling  - 101

Summa omsättningstillgångar 52 308

Summa tillgångar 176 431

Eget kapital 13

Aktiekapital 41 70

Övrigt tillskjutet kapital 626 598

Reserver - 4

Balanserat resultat inklusive årets resultat -627 -617

Summa eget kapital 40 55

skulder 

Långfristiga räntebärande skulder 14 124 123

Summa långfristiga skulder 124 123

Kortfristiga räntebärande skulder 14 - 135

Övriga skulder 4 5

Upplupna kostnader 15 8 12

12 152

Skulder hänförliga till verksamhet under avveckling - 101

Summa kortfristiga skulder 12 253

Summa skulder 136 376

Summa eget kapital och skulder 176 431

Information om koncernens ställda eventualförpliktelser och åtaganden, se not 18.
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rapport över förändring av eget kapital – koncernen

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

MSEK

Aktie- 
kapi-

tal

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Verklig 
värde-
reserv

Balanserad 
vinst Summa

Minoritets-
intresse1)

Summa 
eget kapital

Ingående eget kapital 2010-01-01 70 598  4  538 1 210  1  1 211

Årets totalresultat  -   -   -    -989 -989  -    -989

Övriga förändringar  -     -     -     1    1 -1  -   

Utdelning  -  -  - -168 -168  -    -168

Eget kapital 2010-12-31 70 598 4 -617 55 0 55

Ingående eget kapital 2011-01-01 70 598  4    -617 55  -    55

Årets totalresultat  -     -    -4 -39 -43  -    -43

Minskning -29  -    -  29    0 0

Nyemission  31     -    - 31  -    31

Emissionskostnader  -     -    -3 -3 -3

Eget kapital 2011-12-31 41 629 0 -630 40 0 40

1)  Under 2010 i HQ Bank emitterat preferensaktiekapital har ej redovisats i minoritetsintresset då HQ AB efter försäljningen av HQ Bank inte har tillgång till 
relevanta handlingar.

NOT 13
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MSEK NOT 2011 2010

Personalkostnader 2 -3 -8

Externa kostnader 0

Utredningskostnader -30 -6

Övriga externa kostnader 3 -12 -22

Rörelseresultat -45 -36

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 10 - -618

Resultat från andelar i joint ventures och intressebolag 11  1  -   

Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar 4 -

Resultat från värdepappersinnehav som är omsättningstillgångar - 26

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 13 7

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -12 -20

Resultat efter finansiella poster -39 -641

Skatt på årets resultat 6 0 2

Årets resultat -39 -639

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

MSEK 2011 2010

Årets resultat -39 -639

Övrigt totalresultat -4 -

Årets totalresultat -43 -639

resultaträkningar – moderbolaget

tillgångar, MSEK NOT 2011-12-31 2010-12-31

anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 2 2

Andelar i joint ventures och intressebolag 11 1 -

Långfristiga fordringar 12 124 123

Summa anläggningstillgångar 127 125

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar 12 - 135

Övriga aktier 7 0 101

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 11

Summa kortfristiga fordringar 3 247

Kassa och bank 46 60

Summa omsättningstillgångar 49 307

Summa tillgångar 176 431

balansräkningar – moderbolaget
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balansräkningar – moderbolaget

eget kapital ocH skulder, MSEK NOT 2011–12–31 2010–12–31

eget kapital 13

Bundet eget kapital

Aktiekapital 41 70

Ej registrerat aktiekapital 31 -

Summa bundet eget kapital 72 70

Fritt eget kapital

Överkursfond - 76

Fond för verkligt värde - 4

Balanserad vinst (inkl emission) 11 544

Årets resultat -43 -639

Summa fritt eget kapital -32 -15

Summa eget kapital 40 55

långfristiga skulder

Emitterade värdepapper 14 124 123

Uppskjuten skatteskuld 6 0 0

Summa långfristiga skulder 124 123

kortfristiga skulder

Emitterade värdepapper - 135

Övriga skulder 7 5 106

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 12

Summa kortfristiga skulder 12 253

Summa skulder och eget kapital 176 431

poster inom linJen 18

Ställda säkerheter 126 266

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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rapport över förändring av eget kapital – moderbolaget

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK
Aktie-

kapital
Ej registrerat 

aktiekapital
Överkurs-

fond
Fond för 

 verkligt värde
Balanserat 

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2010-01-01 70  -     76     4    712 862

Årets totalresultat  -       -      - - -639 -639

Utdelning  -       -      - - -168 -168

Egetkapitalandel konvertibellån  -     -     -  -  -    -   

Eget kapital 2010-12-31 70  -    76 4 -95 55

Ingående eget kapital 2011-01-01 70  - 76 4 -95 55

Nedsättning av aktiekapital -29 - - 29 -

Nedsättning av överkursfond  - - -76 - 76 -

Nyemission  - 31  -  - - 31

Emissionskostnader  -  -  -  - -3 -3

Årets totalresultat  -       -      - -4 -39 -43

Eget kapital 2011-12-31 41 31 - - -32 40

NOT 13
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rapport över kassaflöden 

      Koncernen      Moderbolaget

KASSAFLÖDESANALYSER, MSEK 2011 2010 2011 2010

kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat och resultat efter finansiella poster -43 -49 -39 -641

Resultat från avvecklad verksamhet 1 -975 - -

Resultat från verksamet under avveckling - 33 - -

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet, m m

Rearesultat från försäljning av aktier och andelar - 593 - 593

Avvecklad verksamhet och verksamheter under avveckling -1 -317 -1 -

Betald inkomstskatt - -5 - -5

Betald inkomstskatt i avvecklad verksamhet och verksamheter 
under avveckling - 1 - -

-43 -719 -40 -53

förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder

Ökning (-)/Minskning av övriga tillgångar (+) 7 -110 7 -110

Ökning (+)/Minskning av övriga skulder (-) -6 107 -5 107

Avvecklad verksamhet och verksamheter under avveckling - 846 - -

Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och 
skulder

1 843 2 -3

Kassaflöde från den löpande verksamheten -42 124 -38 -56

investeringsverksamheten

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 134 259 134 259

Avvecklad verksamhet och verksamheter under avveckling - -3 797 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 134 -3 538 134 259

finansieringsverksamheten

Nyemission 28 - 28 -

Utbetald utdelning - -168 - -168

Återköp konvertibellån -134 - -134  -    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -106 -168 -106 -168

Årets kassaflöde -14 -3 582 -10 35

Likvida medel vid årets början 63 3 645 60 25

Likvida medel vid årets slut 49 63 46 60

erhållen utdelning och ränta samt erlagd ränta

Erhållen utdelning/koncernbidrag - 0 - -

Erhållen ränta 6 9 6 7

Erlagd ränta -5 -97 -5 -24

likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 49 63 46 60

49 63 46 60



HQ 2011

 noter     17

not 1  bokslutskommentarer ocH redovisningsprinciper

noter

tillämpad lagstiftning ocH normgivning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) och tolkningsuttalanden från International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 
som har godkänts av EG-kommissionen för tillämp-
ning inom EU. Därutöver tillämpas de tillägg som 
följer av årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 
Kompletterande redovisningsregler för koncern.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprin-
ciper som koncernen utom i de fall som anges nedan 
under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinci-
per”. De avvikelser som förekommer mellan moderbo-
lagets och koncernens principer föranleds av begräns-
ningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget 
till följd av ÅRL samt i vissa fall av skatteskäl.

förutsättningar vid upprättande av koncernens och 
moderbolagets finansiella rapporter
De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncer-
nen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder 
som presenteras i koncernens finansiella rapporter, 
om inte annat framgår nedan. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna är i stor omfattning endast 
tillämpliga för verksamheten före den 2 september 
2010. En stor del redovisades 2010 som verksamheter 
under avveckling enligt IFRS 5 med resultatet presente-
rat på en rad i Rapport över totalresultatet. Koncernens 
redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på 
rapportering och konsolidering av moderbolag och 
dotterföretag.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska 
kronor som även utgör rapporteringsvalutan för 
moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. 
Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade 
till närmaste miljon. 

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden förutom vissa finansiella till-
gångar och skulder. Finansiella tillgångar och skulder 
redovisas till upplupen anskaffningsvärde, förutom 
vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till 
verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som 
värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, 
finansiella tillgångar klassificerade som finansiella 
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
resultatet och finansiella tillgångar i kategorin finan-
siella tillgångar som kan säljas.

Koncernens rapporter över totalresultat och 
finansiell ställning och moderbolagets resultat- och 
balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstäm-
man den 1 juni 2012. 

bedömningar och uppskattningar i de finansiella 
rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar 
och uppskattningar samt gör antaganden som påver-
kar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regel-
bundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den 
period ändringen görs om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och 
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell 
period och framtida perioder. 

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid till-
lämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på 
de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar 
som kan medföra väsentliga justeringar i det påfölj-
ande årets finansiella rapporter beskrivs nedan.  

viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens 
redovisningsprinciper
Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som 
gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisnings-
principer beskrivs nedan.

tillämpning av nya och ändrade redovisningsregler 
International Accounting Standards Board (IASB) och 
International Financial Reporting Committee (IFRIC) 
har gett ut och EU har antagit följande nya och revide-
rade standarder och tolkningar med tillämpning från 
och med räkenskapsåret 2011:

○  Omarbetad IFRS 1 första gången IFRS tillämpas.

○  Ändring IAS 24 Upplysningar om närstående.

○  Ändring IAS 32 Finansiella Instrument.

○  Ändringar i IFRIC 14 Begränsning av en förmånsbe-
stämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelt 
dem emellan.

○  IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder och eget 
kapitalinstrument.

Ingen av ovanstående nya och ändrade redovisnings-
regler har fått någon väsentlig effekt på HQ ABs 
finansiella rapporter.

Koncernens rapport över totalresultatet och rapport 
över finansiell ställning presenteras från och med år 
2011 i traditionell uppställningsform. Tidigare år var 
uppställningsformen anpassad till företag med finan-
siell verksamhet. Jämförelsetalen har omarbetats. 
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noter

not 1 forts.

standarder, ändringar och tolkningar som ännu inte 
har trätt i kraft eller godkänts av eu och som inte har 
tillämpats i förtid av koncernen.
Koncernen har bedömt att de nya standarder, änd-
ringar och tolkningar som bedöms komma i kraft 
under 2012 och därefter inte har någon väsentlig effekt 
på koncernens finansiella resultat och ställning.

konsolideringsprinciper
Dotterföretag är företag som står under ett bestäm-
mande inflytande från HQ AB. Bestämmande inflytan-
de innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett 
företags finansiella och operativa strategier i syfte att 
erhålla ekonomiska fördelar. Dotterföretag redovisas 
enligt förvärvsmetoden.

Dotterföretags finansiella rapporter tas in i kon-
cernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till 
det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

HQ-koncernen omfattar förutom moderbolaget 
HQ AB det helägda vilande dotterbolaget Väring Capi-
tal AB samt HQ Private Equity Holding AB (50 %) och 
Nexum Loans AB (30%).

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller 
kostnader och orealiserade vinster eller förluster som 
uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättan-
det av koncernredovisningen. Orealiserade förluster 
elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, 
men endast i den utsträckning det inte finns någon 
indikation på nedskrivningsbehov.

Kapitalandelsmetoden används vid redovisning av 
joint ventures och intressebolag, där de avtalsmäs-
siga förhållandena mellan samägarna stadgar ett 
gemensamt bestämmande inflytande. Resultatandelar 
redovisade enligt kapitalandelsmetoden redovisas i 
resultatet efter skatt. HQ:s kapitalandel i joint ventures 
och intressebolag redovisas, i rapport över totalresul-
tat, som andelar i joint ventures och intressebolags 
resultat. HQ:s andel av eget kapital återfinns i rapport 
över finansiell ställning som andelar i joint ventures 
och intressebolag. 

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 ekono-
miska miljöer där de i koncernen ingående bolagen 
bedriver sin verksamhet. 

segmentrapportering
Som en följd av den kraftigt reducerade verksamheten 
i koncernen efter försäljningarna av HQ Bank och HQ 
Fonder och då övriga verksamheter är avvecklade före-
ligger inte längre några segment enligt IFRS 8. 

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.

intäktsredovisning

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 räntebindningsti-
den 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, transaktions-
kostnader 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 transaktions-
kostnader 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. 

pensioner
Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. Pen-
sionsåtaganden täcks genom direkt kostnadsförda 
pensionspremier varför några pensionsavsättningar ej 
föreligger. 

ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsäg-
ningar av personal redovisas endast om företaget är 
bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till 
tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att 
avsluta en anställning före den normala tidpunkten. 
När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att 
uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om 
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det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepte-
ras och antalet anställda som kommer att acceptera 
erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan 
diskontering och redovisas som kostnad när de relate-
rade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den 
förväntade kostnaden för vinstandels- och bonusbetal-
ningar när bolaget har en gällande rättslig eller infor-
mell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av 
att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan 
beräknas tillförlitligt.

skatter 
Koncernens totala skatt utgörs av aktuell och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat 
utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller 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 beslu-
tade 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 un-
derliggande tillgångar eller skulder förväntas bli reali-
serade 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.

utdelning
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstäm-
man godkänt utdelningen.

resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets 
resultat respektive årets resultat från kvarvarande verk-
samhet i koncernen 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. 

finansiella instrument  
Finansiella tillgångar har klassificerats i kategoriena 
”lånefordringar och kundfordringar” samt ”finansiella 
tillgångar som kan säljas”. Lånefordringar och kund-
fordringar har redovisats till upplupet anskaffningsvär-
de. Finansiella tillgångar som kan säljas har värderats 
till verkligt värde och periodens värdeförändringar har 
redovisats i övrigt totalresultat.
Finansiella skulder har klassificerats som att de tillhör 
kategorin övriga skulder och har redovisats till upplu-
pet anskaffningsvärde.

utgivna konvertibla skuldebrev
Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier 
genom att motparten utnyttjar sin option att kon-
vertera fordringsrätten till aktier, redovisas som ett 
sammansatt finansiellt 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 emissionstidpunk-
ten. Eventuell uppskjuten skatt hänförlig skulden vid 
emissionstidpunkten avräknas från det redovisade vär-
det av egetkapitalinstrumentet. Transaktionskostnader 
i samband med emission av ett sammansatt finansiellt 
instrument fördelas på skulddelen och egetkapitalde-
len proportionellt mot hur emissionslikviden fördelas. 
Räntekostnaden redovisas i resultatet och beräknas 
med effektivräntemetoden. 

materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen 
till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det redo-
visade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 
bort ur rapporten över finansiell ställning vid utrange-
ring eller av¬yttring eller när inga framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller utrangering/av-
yttring av till¬gången. Vinst eller förlust som uppkom-
mer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs 
av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens 
redovisade värde med avdrag för direkta försäljnings-
kostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rö-
relseintäkt/kostnad. Det finns enbart ett tillgångsslag, 
inventarier och avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod, vilken bedöms vara mellan 
tre och fem år. Bedömning av en tillgångs restvärde 
och nyttjandeperiod görs årligen.
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nedskrivningar 
De redovisade värdena för koncernens 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 obero-
ende kassaflöden till en enskild tillgång ska vid pröv-
ning 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 möj-
ligt 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.

moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finan-
siell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovis-
ning för juridisk person. Därvid tillämpas IAS 39 i 
moderbolaget. Även av Rådet för finansiell rapporte-
rings utgivna uttalanden gällande för noterade företag 
tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredo-
visningen för den juridiska personen skall tillämpa 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt 
detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen 
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning 
och beskattning. Rekommendationen anger vilka un-
dantag och tillägg som skall göras från IFRS. 

Skillnaderna mellan koncernens och moderbola-
gets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan 
angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget 
har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 
presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

uppställningsform
Resultat och balansräkningar följer den uppställnings-
form som anges i Årsredovisningslagen.

dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. 
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Löner, rörlig ersättning och andra ersättningar -3 -6

Pensionskostnader 0 0

Sociala kostnader 0 -2

Andra personalkostnader 0 0

Summa personalkostnader -3 -8

löner, styrelsearvoden, andra ersättningar ocH sociala kostnader

2011 2010

koncernen, TSEK

Löner, 
styrelse-
arvoden 

och andra 
ersättningar

Rörlig 
ersättning

Sociala 
kostnader

Pensions-
kostnader

Löner, 
styrelse-
arvoden 

och andra 
ersättningar

Rörlig 
ersättning

Sociala 
kostnader

Pensions-
kostnader

Sverige 2 907 - 414 - 6 874 0 2 151 212

varav styrelser, koncernchef och 
övriga ledande befattningshavare 2 907 - 414 - 5 597 0 1 556 212

Information om löner och andra ersättningar i avvecklad verksamhet ingår inte i uppgifterna för koncernen på grund av ofullständig 
information.

moderbolaget, TSEK

Sverige 2 907 - 414 - 6 687  - 2 151 -

varav styrelse, VD och övriga  
ledande befattningshavare 2 907 - 414 - 5 597 - 1 556 -

Vid årets slut fanns inga utestående pensionsförpliktelser för gruppen styrelse och VD i koncernen och moderbolaget. 
Uppsägningstiden från företagets sida gentemot nuvarande verkställande direktören är 1 månad utan särskilt avgångsvederlag.

moderbolaget
Total ersättning (lön/fakturerat arvode) till VD har utgått med 1 212 (1 810) TSEK. Pensionskostnaden för VD uppgick under året 
till 0 (212). Ersättning till styrelsens ordförande har utgått med 532 (525) TSEK och till övriga styrelseledamöter med sammanlagt 
1 163 (905)TSEK.
     
    
dotterföretag    
Ingen ersättning (lön) till nuvarande eller tidigare VD har utbetalts från kvarvarande dotterföretag under 2011.
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ersättningar etc. till styrelse, koncerncHef ocH koncernledning

kvarvarande verksamheter

ersättning år 2011, TSEK
Grundlön/  

styrelsearvode
Rörlig  

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad Totalt

Moderbolaget

Styrelse 1/1-24/5

    Leif Ljungholm, ordförande 208 - - - 208

    Matts Ekman, ledamot 125 - - - 125

    Björn Fernström, ledamot 125 - - - 125

    Lars-Erik Forsgårdh, ledamot (fakt) 153 - - - 153

    Johan Thorell, ledamot 125 - - - 125

Styrelse 24/5-17/6

    Claes Holmberg, ledamot (fakt) 55 - - - 55

    Gösta Bergman, ledamot (fakt) 33 - - - 33

    Per Björkman, ledamot (fakt) 33 - - - 33

    Björn Fernström, ledamot 25 - - - 25

    Lars-Erik Forsgård, ledamot (fakt) 33 - - - 33

    Johan Thorell, ledamot 25 - - - 25

Styrelse 17/6-31/12

    Christer Sandberg, ordförande 269 - - - 269

    Alexander Stensrud, ledamot 162 - - - 162

    Johan Wiklund, ledamot 162 - - - 162

    Svante Wadman, ledamot 162 - - - 162

Koncernchef, Svante Wadman 258 - - - 258

Koncernchef, Lennart Svensson (fakt) 893 - - - 893

Koncernchef, Stefan Dahlbo 61 - - - 61

Summa moderbolaget 2 907 - - - 2 907

Från dotterförtag - - - - -

Totalt 2 907 - - - 2 907
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ersättning år 2010, TSEK
Grundlön/  

styrelsearvode
Rörlig  

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad Totalt

Moderbolaget

Styrelse 2/9-31/12

    Leif Ljungholm, ordförande 125 - - - 125

    Matts Ekman, ledamot 75 - - - 75

    Björn Fernström, ledamot 75 - - - 75

    Lars-Erik Forsgårdh, ledamot 75 - - - 75

    Johan Thorell, ledamot 75 - - - 75

Styrelse 1/1-2/9

    Mats Qviberg, ordförande 400 - - - 400

    Stefan Dahlbo, ledamot 73 - - - 73

    Carolina Dybeck Happe, ledamot 75 - - - 75

    Thomas Erséus, ledamot 75 - - - 75

    Katarina Lagerstam, ledamot 18 - - - 18

    Curt Lönnström, ledamot 145 - - - 145

    Johan Piehl, ledamot 110 - - - 110

    Anne-Marie Pålsson, ledamot 33 - - - 33

    Pernilla Ström, ledamot 75 - - - 75

Koncernchef, Stefan Dahlbo 810 - - 212 1 022

Koncernchef, Mikael Köning 1 000 - - - 1 000

Övriga ledande befattningshavare, fyra personer (totalt) - 2 357

2357 - -

Summa moderbolaget 5 597 - - - 5 597

Från dotterförtag - - - - 0

Totalt 5 597 - - 212 5 809

kommentarer till tabellerna
Där inget annat anges avser hela beloppet ersättning från moderföretaget. Med grundlön avses bruttolön (inklusive förändring 
semesterlöneskuld). Pensionskostnad avser inbetalda premier till tjänstepension enligt anställningsavtal samt enligt HQ:s plan. 
Styrelsen har ej erhållit någon ersättning utöver styrelse- och revisionskommittéarvode.

Rörlig ersättning
Inga avtal om rörlig ersättning fanns i kvarvarande verksamheter under 2011.

Finansiella instrument
HQ har under åren 2006 till 2008 utgivit personalkonvertibelprogram. Konvertibler har förvärvats till marknadsvärde. Nuvarande 
lednign har inget innehav av personalkonvertibler.

Avtal om framtida pension
Vid räkenskapsårets utgång fanns inga avtal om framtida pension i kvarvarande verksamheter.

De mest väsentliga villkoren i avtal om avgångsvederlag
Mellan HQ (Bolaget) och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Beredning och beslutsprocess
Bolagets ersättningsutskott ansvarar för att bereda dels väsentliga ersättningsbeslut, dels beslut om åtgärder för att följa upp tillämp-
ningen av bolagets ersättningspolicy. Ersättningen till ledande befattningshavare fastställs av styrelsen. Från september 2010 finns 
inget ersättningsutskott utan styrelsen i sin helhet handlägger ersättningsfrågorna.

not 2 forts.

kvarvarande verksamheter
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not 3 arvode ocH kostnadsersättning till revisorer

      Koncernen      Moderbolaget

kvarvarande verksamheter, TSEK 2011 2010 2011 2010

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 3 435 845 3 435 845

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 323 - 323 -

Skatterådgivning - - - -

Övriga tjänster - - - -

Totalt ersättning 3 758 845 3 758 845

KPMG - 1 746 - 1 668

Revisionsuppdrag - 436 - 436

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - 280 - 280

Skatterådgivning - - - -

Övriga tjänster - 2 462 - 2 384

Totalt ersättning

Totalt 3 758 3 307 3 758 3 229

Arvoden ovan redovisas exklusive moms. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser kostnader för kvalitets-
granskningar, t.ex översiktlig granskning av delårsrapporter, prospektgranskningar. Övriga tjänster avser sådana kostnader som inte 
klassas som revisionsuppdrag, Revisorsverksamhet utöver revisionsuppdraget samt skatterådgivning.

    
redovisning av könsfördelning i styrelsen ocH företagsledningen

kvarvarande verksamheter

moderbolaget
2011-12-31

Andel kvinnor, %
2010-12-31

Andel kvinnor, %

Styrelsen 0% 0%

Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Koncernen totalt

Styrelsen 0% 0%

Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

  2011   2010

medeltal anställda Totalt varav män Totalt varav män

kvarvarande verksamheter

moderbolag

Sverige 1 1 5 4

dotterbolag

Sverige - - - -

Summa 1 1 5 4
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not 4  ränteintäkter, MSEK 2011 2010

Övriga ränteintäkter 13 7

Summa ränteintäkter 13 7

Varav från finansiella poster ej värderade till verkligt värde 12 7

Av moderbolagets ränteintäkter avser 0,0 (0,3) MSEK ränteintäkter från koncernföretag.

not 5 räntekostnader, MSEK 2011 2010

Övriga räntekostnader -12 -20

Summa räntekostnader -12 -20

Varav från finansiella poster inte värderade till verkligt värde -12 -20

Av moderbolagets räntekostnader avser 0,0 (0,0) MSEK räntekostnader från koncernföretag.
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Koncern Moderbolag

not 6  skatter, MSEK 2011 2010 2011 2010

aktuell skattekostnad

Skatt på årets resultat - - - -

Skatt koncernbidrag - - - -

Summa aktuell skattekostnad - - - -

uppskjuten skattekostnad

Uppskjuten skatteintäkt i aktiverat underskottsavdrag - 2 2 2

Summa uppskjuten skattekostnad 0 2  2     2    

Skatt på årets resultat 0 2 2 2

analys av effektiv skattekostnad

Redovisat resultat före skatt -44 -49 -43 -641

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -26% 12 -26% 13 -26% 11 -26% 169

Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader -1% 1 0% 0 -1% 1 39% -249

Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter 1% -1 0% 0 1% -1 -15% 94

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av 
uppskjuten skatt

26% -12 22% -11 26% -11 2% -11

Redovisad effektiv skatt 0% 0 -4% 2 0% 0 0% 2
 

förändring av uppskJuten skatt i temporära skillnader ocH underskottsavdrag

Koncernen 2010-12-31
Redovisat i rapport 

över totalresultat
Redovisat mot  

eget kapital
Avyttring  

av rörelse 2011-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 0 - - - 0

Emitterade värdepapper -2 1 - - -1

Underskottsavdrag 2 -1 - - 1

Skattefordringar/-skulder, netto 0 0 - - 0

2009-12-31
Redovisat över 

över totalresultat
Redovisat mot  

eget kapital
Avyttring  

av rörelse 2010-12-31

Immateriella anläggningstillgångar -92 0 - 921) 0

Emitterade värdepapper -4 2 - - -2

Underskottsavdrag - 2 - - 2

Skattefordringar/-skulder, netto -96 4 - 92 0

1) Denna post ingår i resultatet via beräkningen av vinst/förlust på avyttringen.

Moderbolaget
Uppskjuten skatt om 1 (2) MSEK avser den del av emitterat värdepapper som redovisats mot eget kapital. Under 2010 aktiverades 
en uppskjuten skattefordran motsvarande den uppskjutna skatteskulden. Skattefordran är hänförlig till en del av det under 2010 
uppkomna underskottet. Ej aktiverad skattefordran på under 2010 och 2011 uppkomna underskott uppgår till 23 MSEK.
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not 7  avvecklade verksamHeter ocH verksamHeter under avveckling

avvecklade verksamheter

Beslut om avveckling av nedanstående verksamheter togs under år 2010. Ytterligare information om detta finns beskrivet i års-
redovisningen för 2010 där även tillämpade redovisningsprinciper avseende den avvecklade verksamheten framgår. Under 2011 
uppstod en tillkommande vinst från den under 2010 beslutade avvecklingen av Övriga aktieinnehav i koncernen. Övriga aktiein-
nehav utgjorde 2010 verksamheter under avveckling och 2011 redovisas de som avvecklad verksamhet förutom Väring Capital AB 
samt de delägda bolagen HQ Private Equity Holding AB (60 %) och Nexum Loans AB (30 %) som köparen under 2011 valde att 
inte förvärva.  Detta medförde netto 1 MSEK i tillkommande vinst ( 5 MSEK i  vinst från försäljningen av övriga bolag i moderbo-
laget och koncernen och -4 MSEK  efter återföring, via övrigt total resultat, av tidigare gjord omvärdering som var bokförd i verkligt 
värde reserv i eget kapital).

tradingverksamheten 2011 2010 jan–jun

Intäkter - -1 220

Kostnader - -32

Rörelseresultat - -1 252

Skatt - 329

Resultat från avvecklad tradingverksamhet - -923

HQ fonder

2011 2010 1 jan–7 juni

Intäkter - 88

Kostnader - -38

Rörelseresultat - 50

Skatt - -13

Resultat efter skatt - 37

Koncernmässigt resultat vid försäljning - 231

Resultat från avvecklad verksamhet HQ Fonder - 268

HQ bank (exklusive tradingverksamheten)

2011 2010 1 jan–2 sep

Intäkter - 338

Kostnader - -307

Rörelseresultat - 31

Skatt - -11

Resultat efter skatt - 20

Koncernmässigt resultat vid försäljning - -340

Resultat från avvecklad verksamhet HQ Bank - -320

noter
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not 7  forts.

övriga verksamheter

2011 2010 1 jan–1 okt

Intäkter - -

Kostnader - -

Rörelseresultat - -

Skatt - -

Resultat efter skatt - -

Koncernmässigt resultat vid försäljning 5 -

Resultat från avvecklad övrig verksamhet 5 -

Totalt  avvecklade verksamheter 5 -975

verksamheter under avveckling

Övriga verksamheter under avveckling 2011 2010 1 jan–1 okt

Intäkter - 1

Kostnader - -1

Rörelseresultat - 0

Skatt - 0

Resultat efter skatt - 0

Värdering av aktier till verkligt värde vid omklassificering - 33

Totalt verksamhet under avveckling - 33
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not 8  resultat per aktie

Totalt resultat per aktie för totala, kvarvarande respektive avvecklade verksamheter.

          Före utspädning             Efter utspädning

2011 2010 2011 2010

Årets resultat per aktie, SEK -0,9 -22,6 -0,9 -22,6

Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, SEK -1,0 -1,1 -1,0 -1,1

Resultat per aktie från avvecklade verksamheter och verksamheter 
under avveckling, SEK

0,0 -21,5 0,0 -21,5

Finansiella tillgångar som innehas till försäljning -0,1 - -0,1 -

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

resultat, MSEK           Före utspädning             Efter utspädning

2011 2010 2011 2010

Årets total resultat -43 -989 -43 -989

Resultat från kvarvarande verksamheter, SEK -44 -47 -44 -47

Resultat från avvecklade verksamheter och verksamheter under 
avveckling, SEK

5 -942 5 -942

Finansiella tillgångar som innehas till försäljning -4 - -4 -

Årets totalresultat efter konvertering -43 -989 -43 -989

vägt genomsnittligt antal aktier 2011 2010

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, före utspädning 42 882 519 41 887 920

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, efter utspädning 42 882 519 41 887 920

utspädningseffekt
Det kvarstående konvertibelprogrammet, som under  2008 riktats till anställda inom HQ, kan medföra konvertering om maximalt 
1 386 363 aktier, med hänsyn taget till omräkning efter företrädesemission 2011. Under 2011 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.

Program
Utspädningseffekt  

(antal) 2011
Utspädningseffekt  

(antal) 2010 Löptid Konverteringsperiod Garanterad ränta

Bedömd 
marknads-

ränta

HQ KON 2 - - 070115-110131 101015-110130 6,0% 7,5%

HQ KON 3 - - 070601-110630
100719-100827, 
110215-110531 6,0% 7,5%

HQ KON 4 - - 080912-130930 101001-130915 7,0% 8,5%
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not 9  materiella tillgångar, MSEK

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2010-01-01 68

Försäljningar och utrangeringar -68

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2010-12-31 0

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2011-01-01 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2011-12-31 0

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar 2010-01-01 -51

Försäljningar och utrangeringar 51

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2010-12-31 0

Ingående ackumulerade avskrivningar 2011-01-01 0

Försäljningar och utrangeringar 0

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2011-12-31 0

bokfört värde

Per 2010-01-01 17

Per 2010-12-31 0

Per 2011-01-01 0

Per 2011-12-31 0

not 10  resultat ocH andelar i koncernföretag, MSEK 2011 2010

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat vid avyttring av koncernföretag - -617

Årets nedskrivningar - -1

Resultat från andelar i koncernföretag - -618

 
Koncernföretag

Organisations-
nummer

 
Säte

Antal 
aktier

Andel 
kapital, %

Andel 
röster, %

Bokfört värde
 (TSEK)

2011-12-31

Bokfört värde
 (TSEK)

2010-12-31

Väring Capital AB 556706-3721 Stockholm 15 000 100 100 2 475 2 475

Summa andelar i koncernföretag 2 475 2 475
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not 10  forts.

not 11  andelar i Joint ventures ocH intressebolag, MSEK

Koncernen

Ackumulerade kapitalandelar 2011-12-31 2010-12-31

Redovisat värde vid årets ingång 0 39

Andel i intressebolagets resultat 0 -

Omklassificering 1) 0 -39

Redovisat värde vid årets slut 0 0

1) Omklassificering har skett till övriga aktier, se även not 7.

Moderbolaget

 
Joint ventures och intresseföretag

Organisations-
nummer

 
Säte

Antal 
aktier

Andel 
kapital, %

Andel 
röster, %

Bokfört värde,
 TSEK 2011-12-31

Bokfört värde, 
TSEK 2010-12-31

HQ Private Equity Holding AB 556741-1987 Stockholm 100 400 60 50 1 0

Nexum Loans AB 556741-1813 Stockholm 100 000 30 30 0 0

Summa andelar i joint ventures och intressebolag 1 0

Moderbolaget

2011-12-31 2010-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 0 65

Omklassificering1) 1 -65

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 0

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 -17

Omklassificering1) - 17

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående bokfört värde 1 0

1) Omklassificering har skett till övriga aktier, se även not 7.

2011-12-31 2010-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 813

Lämnade aktieägartillskott - 950

Avyttring av dotterbolagsaktier - -1 751 

Omklassificering 1) - -10

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 2

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 -8 

Årets nedskrivningar - -1 

Avyttring av dotterbolagsaktier  -  9    

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående bokfört värde 2 2

1) Omklassificering har skett till övriga aktier, se även not 7.
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not 12  långfristiga fordringar 2011-12-31 2010-12-31

Reversfordran Carnegie 124 266

Summa långfristiga fordringar  124     266    

I posten långfristiga fordringar ingår en reversfordran på Carnegie som erlades som likvid för aktierna i HQ Bank och som på 
lik vid dagen uppgick till 268 MSEK. Reversen motsvarar värdet av de utfärdade personalkonvertiblerna inklusive upplupen ränta 
på likviddagen. Reversens ränta och löptid motsvarar ränta och löptid på personalkonvertiblerna. Reversen är ställd som säkerhet 
för personalkonvertiblerna. Reversfordringen uppgår per 2011-12-31 till 126 MSEK varav upplupen ränta utgjorde 2 MSEK. Under 
2011 löstes två konvertibellån och reversfordringen amorterades ned med motsvarande belopp. Kortfristig del av reversfordran 
uppgick till 2 MSEK och utgörs av upplupen ränta.

Styrelsen har med stöd av det låneavtal som föreligger med Carnegie Investment Bank AB, begärt förtida betalning/amortering från 
Carnegie Investment Bank AB av dess skuld till HQ, vilken motsvarar konvertibellånet. Carnegie har bestritt att återbelala/amortera 
i förtid.

not 13  eget kapital 

Enligt bolagsordningen för HQ AB skall aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 SEK och högst till 2 000 000 SEK. Åtgärder för att 
sänka aktiekapitalet till detta intervall har vidtagits. Bolagsordningen fastställdes på extra bolagsstämma den 11 november 2011. 
I enlighet med beslut på stämman minskades aktiekapitalet i januari 2012 med 19 840 354 SEK och uppgådärefter till 20 943 960 
SEK.Den 11 november 2011 beslutade extra bolagsstämma i HQ AB även att bolagets aktiekapital skulle minskas med 20 245 828 
kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen skulle genomföras utan indragning av ak-
tier. Verkställande av minskningsbeslutets förutsätter Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd. Med anledning av 
att vissa av bolagets kvarvarande eller föregivna borgenärer kan förväntas motsätta sig minskningens verkställande och att bolagets 
kostnader för ansökan om och utförandet av bolagets talan avseende tillstånd för minskningen, har beslutade HQ AB den 15 mars 
att inte ansöka om tillstånd att verkställa minskningsbeslutet. Till följd härav uppgår bolagets aktiekapital till 20 943 960 kronor.

moderbolaget, SEK Antal aktier
Kvotvärde, 
SEK/aktie Aktiekapital

Aktiekapital, 31 december 2010 27 925 280 2,50 69 813 200

Minskning 0 -1,04 -29 028 886

Minskning 0 -1,36 -37 991 786

Upphävning av minskning 1) 0 1,36 37 991 786

Aktiekapital, 31 december 2011 27 925 280 1,46 40 784 314

1) Upphävande av beslut på årsstämman den 24 maj 2011 om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

koncernen
Per den 31 december 2011 omfattade det registrerade aktiekapitalet 27 925 280 (27 925 280) stamaktier med ett kvotvärde om 
1,46 (2,50) SEK per aktie. 

Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. 

Verkligtvärdereserv
Verkligtvärdereserven inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram 
till dess att tillgången bokas bort från rapporten över finansiell ställning. Värdeförändringar som beror på nedskrivningar redovisas 
dock i resultatet.

Balanserade vinstmedel
Balanserat resultat inklusive årets resultat omfattar intjänade vinstmedel i moderbolag och dess dotterbolag. Tidigare avsättningar 
till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna egetkapitalpost.

Utdelning 
Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och fastställs av årsstämman. Vid utgången av 
2011 saknar bolaget utdelningsbara vinstmedel.
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moderbolag 
Fond för verkligt värde 
Fond för verkligt värde utgörs av verkligtvärdereserv. Se beskrivning ovan.

Balanserade vinstmedel
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats samt årets resultat 
och utgör det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.
kapitalhantering
Koncernens egna kapital definieras som redovisat eget kapital, inklusive minoritetsintressen. 

Styrelsen för HQ har fastställt en utdelningspolicy som innebär att HQ inte lämnar utdelning förrän pågående tvister är avgjorda, 
se vidare om utdelningspolicy nedan. Vid utgången av 2011 sakanar bolaget utdelningsbara medel.

utdelningspolicy
Bolagets styrelse har antagit ny utdelningspolicy enligt vilken bolaget inte skall lämna utdelning till aktieägarna förrän tvister avse-
ende skadeståndsanspråk gentemot tidigare styrelseledamöter, VD:ar och revisor samt anspråk till följd av olagliga vinstutdelningar 
är slutligt avgjorda genom lagakraftvunna domar.

Som en konsekvens av beslutet på extra bolagsstämma den 11 november 2011 att minska Bolagets aktiekapital får utdelning inte 
beslutas under en period om tre år efter registrering av minskningsbeslutet hos Bolagsverket, om inte Bolagsverket, eller i tvistiga 
fall domstol, lämnar tillstånd till utdelning.

not 13  forts.

not 14  emitterade värdepapper, MSEK

Det kvarstående konvertibelprogramment som under året 2008 riktats till anställda inom HQ, kan medföra konvertering om maxi-
malt 1 386 363 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 kon-
vertering 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.

Omfattning (antal) Bokfört värde

Program 2011 2010 Löptid Konverteringsperiod
Garanterad 

ränta
Bedömd  

marknadsränta 2011 2010

HQ KON 2 - 787 400 070115-110131 101015-110130 6,0% 7,5% - 93

HQ KON 3 - 195 500 070601-110630
100719-100827  
110215-110531 6,0% 7,5% - 42

HQ KON 4 * 1 386 363 967 700 080912-130930 101001-130915 7,0% 8,5% 124 123

1 386 363 1 950 600 124 258

* Omräknad efter företrädesemission 2011.

not 15  upplupna kostnader ocH förutbetalda intäkter, MSEK 2011-12-31 2010-12-31

Upplupna räntekostnader 2 9

Upplupna utredningskostnader 2 1

Övrigt 3 3

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 12
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not 16  finansiella instrument, MSEK

tillgångar per 2011-12-31
Låne- och kund-

fordringar Totalt
Verkligt 

värde

Andelar i intresseföretag 0 0 0

Långfristiga fordringar 1) 124 124 124

Likvida medel 49 49 49

173 173 173

skulder per 2011-12-31
Övriga finan-
siella skulder Totalt

Verkligt 
värde

Emitterade värdepapper 2) 124 124 124

Leverantörsskulder 5 5 5

129 129 129

tillgångar per 2010-12-31
Låne- och kund-

fordringar

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas Totalt
Verkligt 

värde

Kassa

Utlåning till kreditinstitut 63 - 63 63

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 266 - 266 266

Upplupna intäkter 1 - 1 1

Tillgångar hänförliga till verksamheter under avveckling 101 101 101

 330 101 431 431

skulder per 2010-12-31
Övriga finan-
siella skulder Totalt

Verkligt 
värde

Emitterade värdepapper 2) 258 258 258

Övriga skulder

  Derivatinstrument - 0 0

  Värdepapperslån - 0 0

  Övriga skulder 5 5 5

Upplupna kostnader 12 12 12

Skulder hänförliga till verksamheter under avveckling 101 101 101

376 376 376

1) Långfristiga fordringar har värderas till upplupet anskaffningsvärde vilket anses motsvara verkligt värde. Se även beskrivning av långfristiga fordringar i not 12.

2) Emitterade värdepapper är upptagna till upplupet anskaffningsvärde. De antas överensstämma med verkligt värde.

Moderbolagets finansiella instrument klassificeras uteslutande som lånefordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas, förde-
lade på posterna utlåning till kreditinstitut med 46 (60), aktier och andelar 0 (-) respektive aktier och andelar inkluderade i tillgångar 
hänförliga till verksamhet under avveckling med 0 (101).
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finansiella instrument till verkligt värde

Bestämning av verkligt värde genom publicerade prisnoteringar eller värderingstekniker

Tillgångar per 2011-12-31

Värderingstekniker base-
rade på icke observerbara 

marknadsdata (Nivå 3) Totalt

Skulder per 2011-12-31 - -

Tillgångar per 2010-12-31

Aktier och andelar 101 101

Skulder per 2010-12-31 - -

1) Inkluderar de i tillgångar hänförliga verksamheter under avveckling. Av värdet 101 mkr utgör 33 MSEK resultat under 2010 vid 
omvärdering till verkligt värde vid omklassificering från aktier i dotterbolag och aktier i intressebolag till övriga aktier. Resultatet 33 
MSEK har redovisats i resultat från verksamheter under avveckling. Aktierna, förutom aktier med värde av 1 MSEK, har avyttrats 
till bokfört värde under 2011.

not 16  forts.

not 17 risker ocH riskHantering

Mot bakgrund av den ändrade verksamheten består riskerna numera i huvudsak av motpartsrisker i samband med reversfordran 
på Carnegie och placering av likvida medel samt ränterisk avseende likvida medel. Aktiekursrisk föreligger inte då pris är avtalat. 
Styrelsen beslutar om nivån för risktagandet i verksamheten och tar slutliga beslut utifrån förslag från VD.

De risker HQ har att hantera är:

○ Likviditets-/finansieringsrisker
○ Legala risker
○ Operativa risker

likviditetsrisk/ finansieringsrisk
Likviditetsrisk är risken att HQ får svårigheter att fullgöra sina åtaganden. Likviditetsrisk uppstår då tillgångar och skulder har olika 
löptid. Se även sid 7 under Finansiering för fortsatt drift. Eftersom HQ AB inte bedriver någon operativ verksamhet och idag saknar 
löpande intäkter kan likviditetsbrist komma att uppstå under första halvåret 2013. Styrelse och ledning följer utvecklingen av bola-
gets egna kapital mot bakgrund av att verksamheten löpande går med förlust. 

legala risker
Legala risker härrör ur externa regelverk, främst lagstiftning för verksamheten. Bolagets ledning följer löpande upp att regelverket 
följs.

operativ risk
Operativ risk är risken för förluster till följd av bristande interna rutiner och kontroller. Arbetet med operativa risker innebär att 
HQ aktivt verkar för att eliminera dessa risker genom en fortlöpande uppdatering av rutiner och förbättringar i rapporteringen till 
ledningen.

försäkringar
HQ har tecknat ansvars- och brottsförsäkringar för verksamheten. Försäkringsskyddets storlek beslutas av styrelsen på förslag av 
VD i samarbete med extern konsult. Försäkringsskyddet omprövas årligen.

kapitalhantering
Förutom konvertibellånen är HQ helt finansierat med eget kapital.
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not 18  ställda säkerHeter, eventualförpliktelser 
ocH övriga upplysningar, MSEK 2010-12-312011-12-31

koncernen

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder,  
värdepapperslån och derivat 126 266

Ansvarsförbindelser - -

moderbolaget
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder, värdepapperslån och derivat 1) 126 266
1) Reversfordran på Carnegie är pansatt som säkerhet för de utgivna personalkonvertiblerna.

Beträffande krav som ställts av familjen Qviberg hänvisas till beskrivning i förvaltningsberättelsen sidan 6.

not 19  närstående

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 10 och 11 där de dotterbolag, joint 
ventures och intressebolag som som anses som närstående framgår. Uppgifter om transaktioner med närstående fysiska personer 
(styrelseledamöter och ledande befattningshavare) lämnas tidigare i not 2 under rubriken ”Ersättningar etc till styrelse, koncernchef 
och koncernledning” samt på sidan 40 under rubriken Styrelse.

teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Bolaget erhöll genom avtal 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, Västmanna-
gatan 10, 111 24 Stockholm, Solbakken AS med adress Postboks 160, 4001 Stavanger, Norge och CSL Fastighets AB med adress 
Flaxenviks Bryggväg 14, 184 63 Åkersberga, förband sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive aktieinnehav, 
vilket sammanlagt motsvarar cirka 9,5 MSEK eller 29,6 procent av emissionsbeloppet. Därutöver förband sig aktieägare genom 
emissionsgarantier att vid behov teckna aktier motsvarande sammanlagt högst cirka 21,9 MSEK eller 70,4 procent av emissionsbe-
loppet. Emissionen blev därmed garanterad i sin helhet. Ingen ersättning utgår till aktieägarna för deras åtagande att teckna sina 
respektive andelar i nyemissionen. För garantiåtagandet utgår ersättning till aktieägarna om 3,95 procent på det garanterade belop-
pet, motsvarande sammanlagt cirka 863 KSEK.

Emissionsgarantin som utställdes av Herma Securities AB var villkorad av att dispens förelåg från sådan eventuell budplikt som 
skulle kunna uppkomma till följd av Herma Securities ABs garantiåtagande. Aktiemarknadsnämnden meddelade i beslut av den 16 
oktober 2011 dispens från den eventuella budplikt som skulle kunna uppkomma till följd av Herma Securities ABs garantiåtagande, 
på villkor dels att aktieägarna i HQ AB inför bolagsstämman den 11 november 2011 informeras om hur stor kapital- respektive 
röstandel som Herma Securities AB skulle kunna få genom att teckna aktier med företrädesrätt och infria garantiåtagandet, dels 
att emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som 
är företrädda på stämman, varvid vid rösträkningen skall bortses från de aktier som innehas och på stämman företräds av Herma 
Securities AB.
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not 20  Händelser efter årets utgång 

○  Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 24 november-8 december 2011 enligt beslut på extra 
bolagsstämma den 11 november 2011 registrerades av Bolagsverket den 13 januari 2012. Genom nyemissionen ökade aktiekapi-
talet i HQ AB med 31 415 940 SEK genom emission av 41 887 920 aktier. Samtidigt genomfördes en minskning av aktiekapitalet 
med 31 415 940 SEK utan indragning av aktier som överfördes till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Efter 
nyemissionen uppgick antalet aktier till 69 813 200. 

○  Den 11 november 2011 beslutade extra bolagsstämma i HQ AB även att bolagets aktiekapital skulle minskas med 20 245 828 
kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen skulle genomföras utan indragning av 
aktier. Verkställande av minskningsbeslutets förutsätter Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd. Med anled-
ning av att vissa av bolagets kvarvarande eller föregivna borgenärer kan förväntas motsätta sig minskningens verkställande och 
att bolagets kostnader för ansökan om och utförandet av bolagets talan avseende tillstånd för minskningen, har beslutade HQ 
AB den 15 mars att inte ansöka om tillstånd att verkställa minskningsbeslutet. Till följd härav uppgår bolagets aktiekapital till 20 
943 960 kronor.

○  HQ AB inlämnade den 3 mars en anmälan till Revisorsnämnden avseende revisorn Johan Dyrefors revision av bolaget och dot-
terbolag för kalenderåret 2007. HQ AB vill få prövat om revisionen har utförts enligt god revisionssed.
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till årsstämman i HQ ab (publ), Org.nr 556573-5650

rapport om årsredovisningen och koncern- redovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för HQ AB (publ) för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International 
Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören be¬dömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern¬redovisningen på grundval av vår revision. Vi har ut-
fört revisionen enligt International 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 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i års-
redovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamåls¬enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

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

Grund för uttalande med reservation
Enligt IFRS ska upplysning lämnas om transaktioner med närstående och detta gäller även transaktioner som skett 
under jämförelseåret. Upplysningar om vissa väsentliga transaktioner med närstående under år 2010, vilka redo-
gjorts för i föregående års årsredovisning, har inte lämnats i årsredovisningen för år 2011 och därigenom uppfylls 
inte kraven enligt IFRS till denna del.

Uttalande respektive Uttalande med reservation
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har, med reserva-
tion för att upplysningar om vissa väsentliga närståendetransaktioner under 2010 inte har lämnats, upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International 
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och rap-
port över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 
där det framgår att bolaget kan komma att behöva ytterligare kapitaltillskott för att säkerställa fortsatt verksamhet.

revisionsberättelse
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rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för HQ AB (publ) 
för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
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 förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revi¬sionssed 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 och koncern-
redovisningen 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 aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 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 11 maj 2012

Ernst & Young AB

Björn Grundvall
Auktoriserad revisor
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christer sandberg
Styrelseordförande (född 1952) är advokat 
och verksam inom affärsjuridik, främst 
fastighetsjuridik respektive finansjuridik.

Utbildning: Jur kand.

Transaktioner med bolag i Koncernen:  
Christer Sandberg är styrelseledamot, 
VD och ägare till CSL Fastighets AB. som 
utställde teckningsförbindelse och emis-
sionsgaranti i anledning av nyemissionen 
2011. Utöver detta har inga transaktioner 
förekommit med bolag i Koncernen.

Aktieinnehav per 31 december 2011:  
1 871 667 aktier via bolag.

alexander stensrud
Ledamot, (född 1983) är verksam inom 
kundrelationer inom Skagen Fonder med 
placering i London.

Utbildning: BA (Hons) Economics and 
Geography, University of Exeter.

Transaktioner med bolag i Koncernen:  
J. Alexander Stensrud är styrelseledamot i 
Solbakken AS som utställde teckningsför-
bindelse och emissionsgaranti i anledning 
av nyemissionen 2011. Utöver detta har 
inga transaktioner förekommit med bolag i 
Koncernen.

Aktieinnehav per 31 december 2011:  
1 707 089 aktier via bolag.

styrelse

ÖVRIgA PÅgÅENDE UPPDRAg

Bolag Funktion

Auriolen AB Styrelseledamot

Barrister HB Bolagsman

Batigol AB Styrelseledamot

C&F Holding i Kolmården AB Styrelseledamot

C&F Holding i Mölle AB Styrelseledamot

C&F Holding i Umeå AB Styrelseledamot

Catena AB Styrelseledamot

Contina Consult AB m fl bolag i denna koncern Styrelseledamot

Cood Investments AB m fl bolag i denna koncern Styrelseledamot

CSL Fastighets AB Styrelseledamot och VD

Förlunda Gård AB Styrelsesuppleant

Herma Securities AB Styrelseledamot och ordförande

HQ Private Equity Holding AB Styrelsesuppleant

Lambda Financial Partners AB Styrelseledamot och ordförande

Optimized Portfolio Management Stockholm AB Styrelseledamot och ordförande

Rasstaf Sweden AB m fl bolag i denna koncern Styrelseledamot

Remium Aktiv Förvaltning AB Styrelseledamot

SDC 1 Förvaltning AB Styrelseledamot

Skönabäck Förvaltnings AB Styrelseledamot och ordförande

Solcampen AB Styrelsesuppleant

Staffliet AB Styrelsesuppleant

Vegtech AB Styrelseledamot

Väring Capital AB Styrelsesuppleant

Xtraworks AB Styrelseledamot

ÖVRIgA PÅgÅENDE UPPDRAg

Bolag Funktion

Karel Ltd Styrelseledamot

Pertinax AS Styrelseledamot

Solbakken AS Styrelseledamot
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Johan Wiklund
Ledamot (född 1951) är advokat och verk-
sam inom affärsjuridik.

Utbildning: Jur kand och fil kand,  
Lunds Universitet. 

Transaktioner med bolag i Koncernen.

svante Wadman
Ledamot (född 1953) är verksam som 
konsult inom fastighetsutveckling.

Utbildning: Fil kand i företagsekonomi, 
nationalekonomi och statistik, Uppsala 
Universitet .

Transaktioner med bolag i Koncernen

Aktieinnehav per 31 december 2011: 0 aktier.

företagsledning

svante Wadman
VD, född 1953: Aktieinnehav per 31 decem-
ber 2011: 0 aktier.

gösta lundgren
CFO, född 1955: Aktieinnehav per 31 decem-
ber 2011: 0 aktier.

ernst & young ab
Huvudansvarig revisor: Björn Grundvall, 
född 1955.

revisorer

ÖVRIgA PÅgÅENDE UPPDRAg

Bolag Funktion

Advokaten Katarina Nordquist AB Styrelsesuppleant

Advokatbolaget Wiklund Gustavii Aktiebolag Delägare, styrelseledamot och VD

Advokatbolaget Wiklund Gustavii Kommanditbolag Kommanditdelägare

FX International AB (publ) Styrelseledamot och ordförande

Linds Flexo AB Styrelseledamot och ordförande

SIG Combibloc AB Delgivningsbar person

ÖVRIgA PÅgÅENDE UPPDRAg

Bolag Funktion

Allensford Huddinge AB Extern VD

Allensford Visby AB Extern firmatecknare

Bansvik Holding AB Styrelseledamot

ByggVesta AB m fl bolag i denna koncern Styrelseledamot

Dextech Medical AB Styrelseledamot

Stellar Poland SP.ZOO Styrelseledamot

Väring Capital AB Styrelseledamot
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bolagets firma
Bolagets firma är HQ AB. Bolaget är publikt (publ).

styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta leda-
möter.

verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga 
och förvalta aktier och annan lös egendom samt att 
bedriva därmed förenlig verksamhet.

aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 SEK 
och högst 2 000 000 SEK.

räkenskapsår
Bolagets verksamhetsår skall omfatta 1 januari–31 
december.

övriga upplysningar
Bolagsordningen antogs på extra bolagsstämma den 
11 november 2011. Bolagsordningen i sin helhet finns 
tillgänglig på HQ:s hemsida, www.hq.se.

Bolagets registreringsnummer är 556573-5650. Bolaget 
inregistrerades hos Bolagsverket den 17 september 
1999 och har drivit verksamhet från och med 1999.

kommande rapporttillfällen

årsstämma

årsstämma 
HQ:s årsstämma hålls fredagen den 1 juni 2012 kl. 
14:00 i Polhemssalen, Ingenjörshuset på Malmskill-
nadsgatan 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 26 maj 2012. Aktieägare som låtit förvaltarregist-
rera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i 
eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd 
senast den 26 maj 2012. 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 28 maj 2012.

 Anmälan sker 
○  via bolagets hemsida: www.hqab.se, 
○  med post: till HQ AB, ”Bolagsstämma”, Box 7832, 

103 98 Stockholm,
○  eller per telefon: 08-402 90 66 mellan kl. 10.00-16.00
. 
I anmälan uppges namn, personnummer alterna-
tivt 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. Fullmak-
ten 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 28 maj 2012.

Årsstämma 2012 1 juni

Kvartalsrapport januari-juni 2012 31 augusti

Kvartalsrapport januari-september 2012 31 oktober

fakta ur bolagsordningen, kommande 
rapporttillfällen ocH årsstämma
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Resultat per aktie efter skatt Årets resultat efter skatt med avdrag för minoritetens andel av årets resultat i förhållande 
till genomsnittligt antal utestående aktier under året, före respektive efter utspädning. Vid 
beräkning av utspädningseffekt justeras årets resultat och antalet aktier med hänsyn till de 
belopp och antal de hade uppgått till om personalkonvertiblerna redan hade konverterats till 
aktier. Beräkningen av utspädningseffekten inkluderar endast konvertibler som ger en ökad 
utspädning.

Eget kapital per aktie Eget kapital med avdrag för minoritetens andel av eget kapital i förhållande till antal utestå-
ende aktier före utspädning på balansdagen.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter.

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt med avdrag för minoritetens  andel av periodens resultat i förhållande 
till genomsnittligt kapital.

Kapitaltäckningsgrad Kapitalbasen i förhållande till riskvägt belopp för marknads- och kreditrisker.

Likvida medel I likvida medel ingår kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till 
kreditinstitut.

Nettoflöde av förvaltat kapital Inflöde minus utflöde av förvaltat kapital.

Tillväxt förvaltat kapital Nettoflöde av förvaltat kapital under perioden i förhållande till förvaltat kapital vid ingången 
av perioden.

Återkommande intäkter Räntenetto och förvaltningsarvoden med avdrag för provisionskostnader.
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