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www.hq.se

GÖTeBOrG

Box 2143, 403 13 Göteborg
Besöksadress Kungstorget 14
Telefon 031-701 66 00
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Box 4430, 203 15 Malmö
Besöksadress Skomakaregatan 2
Telefon 040-665 53 00
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UMeÅ 

HQ Private Banking i samarbete  
med Länsförsäkringar 
Box 75, 901 03 Umeå 
Besöksadress: Nygatan 19 
Tel:090 77 20 70
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HQ Private Banking i samarbete 
med Länsförsäkringar 
Box 141, 391 21 Kalmar 
Besöksadress: Norra Långgatan 27 
Tel: 0480 270 30 
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Tel: 0498 24 92 28 

C
itig

a
testo

C
k

h
o

lm
.C

o
m

 try
C

k
: stro

k
irk

-la
n

d
strö

m
s Fo

to
: steFa

n
 Bla

d
h

 o
C

h
 m

a
g

n
u

s n
eid

em
a

n

INNeHÅLL

04 Utveckling 2004–2007

05 Bästa året i HQ:s historia

06 Vd-ord

08 affärskoncept

10 Private Banking

18 Investment Banking

24 Humankapital

26 HQ-aktien

28 Fem år i sammandrag

29 Bolagsstyrningsrapport

33 Förvaltningsberättelse

37 Förslag till vinstdisposition 

38 resultaträkningar för koncernen

39 Balansräkningar för koncernen

40 Förändring i eget kapital – koncernen

41 resultat- och balansräkningar för moderbolaget

43 Förändring av eget kapital – moderbolaget

44 Kassaflödesanalyser

45 Bokslutskommentarer och redovisningsprinciper

54 Noter

77 revisionsberättelse

78 Fakta ur bolagsordningen

79 Kommande rapporttillfällen och årsstämma

80 styrelse

81 Ledning och revisorer

82 definitioner

83 adresser



  xxxxxx     3

+ HQ 2007

Utforska, Utveckla ocH prestera

HQ Bank är ett idédrivet företag av entreprenörer för entreprenörer. 
Verksamheten bedrivs från egna kontor runt om i Sverige, samt via 
externa distributörer i och utanför landet. 

Vår framgång baseras på två faktorer: De produkter och tjänster vi 
utvecklar samt de människor som levererar dem. Genom att erbjuda 
en stimulerande miljö åt våra medarbetare skapar vi rätt förutsätt-
ningar för att leverera finansiell framgång åt våra kunder. 

En noggrann och djupgående behovsanalys är utgångspunkten för 
allt vi gör, och ett lag av specialister där summan alltid blir större än 
den enskilda insatsen ser till att vi levererar den bästa lösningen. 
Oavsett om det är vår egen produkt eller från annan part.  
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04     Utveckling 2004–2007

kvartalsintäkter per segment, MSEK

fasta ocH rörliga kostnader per kvartal, MSEK

Återkommande intäkter ocH totala kostnader exklUsive vinstdelning, MSEK

förvaltad volYm ocH flöden, MSEK

Utveckling 2004–2007

1 Inklusive HQ Fonder från 28 oktober 2005
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   Rörelsens intäkter 986 (931) MSEK + 6 procent.

  Rörelseresultat 405 (350) MSEK + 16 procent.

   Rörelseresultat exklusive Trading 420 (276)  
MSEK + 52 procent.

   Resultat efter skatt 290 (250) MSEK + 16 procent.

   Resultat per aktie efter utspädning 10,5 (9,2) SEK  
+ 14 procent.

   Rörelsemarginal 41 (38) procent.

   Förvaltat kapital 79,2 (77,6) Mdr SEK, nettoinflöde 
om 8,3 (8,4) Mdr SEK.

Rörelseresultatet ökade med 16 procent och uppgick till 405 (350) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 290 
(250) MSEK, motsvarande 10,5 (9,2) SEK per aktie. Resultatet har påverkats negativt av Tradingen som redovisar 
en förlust om 15 MSEK under året. Inom samtliga övriga delar har resultatutvecklingen varit fortsatt stark med en 
resultatförbättring om 52 procent till 420 (276) MSEK.  

Totalt ökade intäkterna med 6 procent till 986 (931) MSEK. Den lägre tillväxttakten är uteslutande hänförlig till 
HQ:s Trading som påverkats negativt av den finansiella oro som präglat marknaden under andra halvåret. Som ett 
led i beslutet att avveckla Tradingen i dess nuvarande form har portföljen också minskat i omfång. 

Rörelsens kostnader var oförändrade och uppgick till 581 (581) MSEK. Vinstandelsavsättningar minskade med 33 
MSEK till 173 MSEK, till följd av utvecklingen inom Trading. Personalkostnaderna ökade med 12 procent till 238 
(213) MSEK hänförligt till nyrekryteringar under senare delen av 2006. Övriga kostnader ökade med 4 procent, 
vilket förklaras av investeringar i flera affärsutvecklingsprojekt i syfte att ytterligare effektivisera HQ:s affärsmodell 
och erbjudande till kund. Därtill har flera nya produkter lanserats under året, vilket resulterat i högre marknadsfö-
ringskostnader. Året har även belastats med kostnader av engångskaraktär avseende implementeringen av MiFID-
reglerna.

Rörelsemarginalen ökade till 41 (38) procent. Rensat för Trading ökade rörelsemarginalen med 22 procent till 44 
(36) procent, vilket bekräftar de skalfördelar som finns i HQ:s affärsmodell. Ökade affärsvolymer, främst inom  
HQ Private Banking, kan hanteras med befintliga resurser. 

Totalt förvaltat kapital ökade med 1,6 Mdr SEK till 79,2 Mdr SEK. Trots den finansiella oron under året uppgick 
nettoinflödet av nya kundvolymer till 8,3 Mdr SEK. Den organiska tillväxten inom Private Banking uppgick till 13 
procent. 

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 67 procent till 10 (6) SEK per aktie. 

bästa Året i HQ:s Historia
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Trots det ogynnsamma marknadsklimatet under andra 
halvåret levererar HQ Bank det bästa bokslutet hittills. 
Intäkterna ökade med 6 procent och rörelseresultatet 
med 16 procent, vilket påvisar skalbarhet och stabilitet i 
vår affärsmodell. Justerat för tradingverksamheten öka-
de rörelseresultatet med hela 52 procent. Utvecklingen 
förklaras av kompetenta och engagerade medarbetare, 
kostnadsmedvetenhet, kontinuerligt fokus på återkom-
mande intäkter och att leverera mervärde. 

Som nytillträdd VD, men med lång erfarenhet i koncer-
nen, vill jag poängtera att vårt bevisligen framgångs-
rika affärskoncept ligger fast. Vi ska fortsätta utforska, 
ut veckla och prestera med fokus på återkommande 
intäkter och mervärde. 

stark finansiell utveckling

Vid en finansiell summering av verksamhetsåret vill jag 
lyfta fram följande:

   Den förvaltade volymen fortsatte att växa och upp-
gick vid årets slut till 79,2 Mdr SEK att jämföra med 
20,8 Mdr SEK vid utgången av 2003. Den förvaltade 
volymen ligger givetvis till grund för fortsatt god 
intjäning. 

   Trots det turbulenta marknadsklimatet var nettoin-
flödet inom Private Banking 8,3 Mdr SEK, vilket ger 
en organisk tillväxt om 13 procent. 

   De återkommande intäkterna täcker nu 102 procent 
av de fasta kostnaderna, att jämföras med 16 pro-
cent under 2003.

   Rörelsemarginalen ökade till 41 procent, trots inves-
teringar i vår affärsmodell. Rörelsemarginalen under 
2003 var 21 procent.

   Föreslagen utdelning om 10 SEK per aktie motsva-
rande 94 procent av årets resultat.    

För att bättre spegla vår nuvarande verksamhet, med 
fokus på stabila och återkommande intäktsströmmar, 
och för att på ett mer adekvat sätt styra och följa upp 
den finansiella utvecklingen har nya finansiella mål 
fastställts, se sid 8 för mer information.  

bästa private bank

Den ansedda tidskriften Euromoney utsåg HQ till 
Sveriges bästa Private Bank i början av innevarande år. 
Euromoneys årliga rapport bygger på en omfattande 
läsarundersökning bland rådgivare, finansiella institu-
tioner och investerare där vi rankades högst i elva av 
delklasserna inom private banking. Bland annat som 
främsta rådgivare inom strukturerade produkter och 
entreprenörstjänster. Det är givetvis mycket glädjande 
att för första gången få denna utmärkelse.

Equities har under året blivit utnämnda till ledande 
inom case driven analys. Ett ytterligare bevis på vår 
framgångsrika förvaltning är HQ Rysslandsfond 
som i en sammanställning av DI.se har rankats som 
den bästa Sverigebaserade aktiefonden det senaste 
decenniet, oavsett inriktning. Avkastningen har under 
perioden varit hela 711 procent.  

Även om vi var mycket tidiga, och har varit fram-
gångsrika inom Emerging Markets, är Sverige vår när-
maste tillväxtmarknad. En majoritet av det förvaltade 
kapitalet är också placerat i svenska värdepapper. 

Vår framgång baseras primärt på två faktorer – de 
tjänster och produkter vi utvecklar samt de människor 
som levererar dem. Därför är det av yttersta vikt att 
skapa förutsättningar som innebär att vi kan behålla 
och attrahera rätt personal, samt att ha en stimule-
rande arbetsmiljö där vi alla kan växa. 

alternativa investeringar

Under 2008 ska vi ytterligare fokusera på att expandera 
verksamheten inom Alternativa Investeringar, vilket 
efterfrågas allt mer av våra kunder och ligger i linje med 
HQ:s strategi att sträva efter återkommande intäkter. 
För kunden innebär det tillgång till nya investeringsom-
råden och minskat beroende av aktier för kapitaltillväxt 
samt generellt sett lägre risk. Det är en affär med stor 
potential som stärker HQ Private Banking som en kom-
plett förmögenhetsförvaltare och mervärdesleverantör 
samtidigt som det ger synergier inom koncernen. Med 
unika och attraktiva produkter öppnas också en bety-
dande möjlighet till distribution via externa kanaler.

Under 2007 har vi gjort en noggrann analys av om-
rådet och träffat en rad potentiella samarbetspartners. 
I december tecknade vi ett samarbetsavtal med en 
förvaltare av Private Equity-fonder. Avtalet innebär att 
HQ kommer att kunna erbjuda investeringar i globala 
Private Equity-fonder via en fond-i-fond lösning. Det 
ger våra kunder en möjlighet att investera i Private 
Equity-fonder som annars är förbehållet de största 
institutionella investerarna, samt exponering mot ett 
tillgångsslag som historiskt har gett högre avkastning 
än börsen.

vd–ord
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framtidsutsikter

Andra halvåret 2007 liksom inledningen på 2008 har 
till viss del präglats av en turbulent kapitalmarknad 
och det är svårt att bedöma hur utvecklingen kommer 
att se ut i det korta perspektivet. En negativ utveckling 
kommer självklart även att påverka HQ:s verksamhet 
negativt, samtidigt som en allt högre andel återkom-
mande intäkter starkt bidragit till ökad stabilitet och 
successivt sänkt risknivån i verksamheten. Detta ger 
HQ manöverutrymme att verka offensivt även i sämre 
tider. 

Ett försämrat börsklimat är även möjligheternas 
marknad och det finns faktorer som talar för en struk-
turomvandling i finansbranschen under 2008. Tack 
vare en konsekvent strategi och fantastiska medar-
betare har HQ byggt upp en plattform och position 
inom private banking som möjliggör en aktiv roll i en 
eventuell konsolidering.

Stockholm, februari 2008

Mikael König 
VD ocH KoncERncHEF

Ambitionen är att vi framöver ska tillhandahålla ett full-
sortiment inom området. Det innebär att vi inte bara 
ska erbjuda hedgefonder, strukturerade produkter och 
Private Equity utan även lösningar inom obligationer 
och realtillgångar, såsom fastigheter, skog, infrastruk-
tur etc. Vi bedömer att denna expansion leder till ökad 
kundnytta, högre lönsamhet samt adderar värde till 
aktieägarna, samtidigt som det gör oss till en attraktiv 
samarbetspartner.

ökad distributionskraft

Trots flera framgångsrika år är vi fortfarande, sett till 
den totala marknaden, en mindre aktör på den svenska 
marknaden. Det ger oss många fördelar relativt stor-
bankerna, samtidigt som vi kontinuerligt måste arbeta 
för att stärka vår distributionskraft. Under 2007 har 
vi bland annat startat samarbete med den finländska 
sparbanken Aktia som har 76 kontor. De har valt att 
komplettera sitt erbjudande med tillväxtmarknadsfon-
der från oss. Vidare finns fem av våra fonder sedan 
augusti representerade i Swedbanks nya fondtorg. Ett 
samarbete som har inletts mycket lovande. 

Under 2008 har vi som mål att ytterligare öka 
kännedomen om HQ Bank ute i landet. En betydande 
del av våra kunder inom Private Banking kommer 
idag ifrån Stockholm. når vi på sikt samma mark-
nadsandelar ute i landet skulle den förvaltade volymen 
fördubblas. Vi finns idag representerade på åtta platser  
i Sverige och bearbetar utifrån dessa kontor nya kunder.  

  vd-ord     07
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HQ Bank inledde 2002 ett långsiktigt och strategiskt 
arbete som innebar tydligt fokus på mervärdestjäns-
ter och återkommande intäkter, samt med ett mål om 
att vara marknadsledare inom alla respektive nischer. 
Konceptet har varit mycket framgångsrikt och förvandlat 
koncernen från privatmäklare till en av Sveriges ledande 
förmögenhetsförvaltare.

vision

HQ ska vara nordens ledande aktör inom förmögen-
hetsförvaltning.   

affärsidé

HQ skall genom att vara en idédriven mervärdesleve-
rantör av finansiella tjänster vara förstahandsval för 
entreprenörer, institutioner och privatpersoner på den 
svenska marknaden.

finansiella mål

För att bättre spegla HQ:s nuvarande verksamhet, med 
fokus på stabila och återkommande intäktsströmmar, 
och för att på ett mer adekvat sätt styra och följa upp 
den finansiella utvecklingen har styrelsen i HQ AB 
fastställt följande nya finansiella mål: 

   Rörelsemarginalen skall vara i genomsnitt lägst 35 
procent.

   nettoinflöde av förvaltat kapital inom Private Ban-
king skall vara lägst 10 procent per år.

   Återkommande intäkters andel av totala kostnader 
exklusive vinstdelning skall vara lägst 100 procent.

   Kapitaltäckningsgraden skall vara lägst 10 procent.

Utdelningsmål

Minst 80 procent av resultatet skall överföras till aktie-
ägarna långsiktigt.

övergripande strategi 

Genom att kontinuerligt utforska nya affärsmöjligheter 
och utveckla innovativa finansiella lösningar skall HQ 
över tiden prestera mervärde åt sina kunder och ägare. 

Med fokus på helheten, i kombination med teamets 
specialistkunskap, skapas ökat mervärde för kunden. 

Ett av de viktigaste fundamenten för att uppnå 
detta är medarbetarnas förmåga och insikt att alltid 
leverera det främsta, även om man inte kan allt själv. 
Ett lag av specialister där summan alltid blir större än 
den enskilda insatsen. Ett team som växer genom att 
leverera finansiell framgång. 

HQ:s sätt att arbeta, med en grundlig behovsana-
lys, partnersamarbeten, extern distribution och team 
sammansatta av specialister, kan enkelt sammanfatta 
affärskonceptet – utforska, utveckla och prestera: 

   Utforskar ständigt nya marknader, möjligheter,  
tillvägagångssätt och lösningar.

   Utvecklar ständigt nya upplägg, samarbeten,  
finansiella tjänster och produkter.

   Presterar tydliga och mätbara mervärden åt  
kund och ägare.

HQ:s framgång baseras på två faktorer:
De produkter och tjänster vi utvecklar samt de  
människor som levererar dem.
   

affärskoncept

08     affärskoncept
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affärskoncept
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Qviberg

Alfred Bergs privaten
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HQ Bank
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i Nederländerna
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Återkommande intäkter/totala  
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private banking

HQ bank har av den framstående finanstidskriften euromoney blivit utsedd till sveriges bästa private 
bank. euromoneys årliga rapport bygger på en omfattande läsarundersökning bland rådgivare, finan-
siella institutioner och investerare. vi rankades högst i hälften av delklasserna inom private banking, 
bland annat som främsta rådgivare inom strukturerade produkter och entreprenörstjänster. 
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12     private banking

Med en bevisat framgångsrik affärsmodell med stor 
skalbarhet har HQ Private Banking utvecklats till Sveri-
ges ledande aktör inom området enligt den framstående 
finanstidskriften Euromoney. Under det gångna året har 
HQ Private Banking tagit ytterligare marknadsandelar 
och utvecklat tjänsteutbudet vidare. Det förvaltade ka-
pitalet har ökat från 16 Mdr SEK vid utgången av 2003 
till 67 Mdr SEK vid utgången av 2007, vilket förklaras 
av en framgångsrik förvaltning och ett kontinuerligt 
nettoinflöde. 

   Rörelseintäkterna ökade med 28 procent  
till 767 (598) MSEK.

   nettoinflödet av förvaltat kapital uppgick under  
året till 8,3 Mdr SEK, vilket gav en organisk  
tillväxt på 13 procent. 

   Affärsområdet redovisade ett rörelseresultat på  
385 (252) MSEK, en ökning med 53 procent.

   Rörelsemarginalen uppgick till 50 (42) procent. 

   Viktiga samarbetsavtal med Swedbank samt  
Aktia har tecknats under andra halvåret.

fokus på helhetslösningen

HQ Private Banking erbjuder kvalificerade helhetslös-
ningar inom förmögenhetsförvaltning åt privatperso-
ner, entreprenörer, företag, mindre och medelstora in-
stitutioner. I helhetsbegreppet ingår svar och lösningar 
på de flesta ekonomiska frågeställningar som såväl 
privatpersoner, entreprenörer, företag och stiftelser 
kan ha. Utgångspunkten är kundanpassad behovsana-
lys. Genom en idédriven organisation som utforskar, 
utvecklar och presterar skapas mervärde för kunderna. 

För att kunna tillgodose den enskilda individens 
riskbenägenhet och avkastningskrav strävar HQ Private 
Banking efter att erbjuda ett helhetserbjudande. HQ 
Private Banking inleder varje ny kundrelation med att ta 
fram en fullständig bild av kundens ekonomi. 

Att arbeta med en öppen arkitektur är en central del 
i verksamhetens filosofi. HQ Bank kan inte vara bäst 
på allt, men kommer alltid att försöka hitta den bästa 
lösningen för kunderna oavsett om det handlar om att 
rekommendera egna eller andras produkter. Genom att 
fokusera på helheten och kombinera detta med specia-
listkunskap hittar HQ vägen fram till ökat mervärde för 
varje enskild kund.

Affärsområdet HQ Private Bankings erbjudande omfattas 
av följande fyra segment: 

   förmögenhetsförvaltning

Kapitalförvaltning – behovsanpassad diskretionär och 
rådgivande förmögenhetsförvaltning samt aktiemäkleri-
tjänst.

Finansiell Planering – finansiella helhetslösningar och 
rådgivning avseende totalekonomisk planering med ut-
gångspunkt i den individuella behovsanalysen. Finansiell 
Planerings erbjudande omfattas av följande fyra tjäns-
teområden: Entreprenörstjänst, Pension & Försäkring, 
Skatt & Juridik och Stiftelserådgivning.

   emerging markets

Aktiemäkleri och analys av aktier på världens tillväxtmark-
nader riktade till institutioner och privatpersoner.

   HQ fonder

Erbjuder privatpersoner attraktiva och marknadsanpas-
sade sparprodukter baserade på aktiv värdepappersför-
valtning.

   extern distribution

Förmedlar strukturerade produkter, fonder och förvalt-
ningstjänster mot institutioner, strategiska partners samt 
oberoende finansiella rådgivare.

Utgångspunkten är behovsanalysen

Utifrån en noggrann och djupgående behovsanalys läggs 
grunden för den totalekonomiska rådgivningen som HQ 
Private Banking arbetat med sedan 1998. Med analysen 
uppnås en förståelse och kunskap om vad varje enskild 
kund har för behov. Tillsammans definieras sedan det 
övergripande målet, riskbenägenheten och alla faktorer 
ur ett totalekonomiskt perspektiv. Rådgivningen spänner 
över ett brett område och innehåller bland annat skat-
terådgivning, pensionsfrågor, legala strukturer, breda 
allokeringsfrågor och rekommendationer för enskilda 
investeringar.

Teamarbetet är en förutsättning för att kontinuerligt 
kunna leverera mervärde eftersom en enda rådgivare inte 
kan lösa alla problem eller hitta alla möjligheter. Teamen 
består av ansvarig kapitalförvaltare, finansiell planerare 
och pensionsrådgivare. Vid behov kompletteras dessa 
grupper med rådgivare som har sin spetskompetens 
inom entreprenörsområdet eller Emerging Markets etc. 
oavsett sammansättning är teamet ett antal personer, 
bland dem några av Sveriges främsta specialister inom 
sitt område, som arbetar tillsammans i en snabb, flexibel, 
obyråkratisk och lyhörd miljö. Med denna affärsmodell 
ökar sannolikheten för att mervärde skapas för kunden. 
Ökat mervärde ger oss nöjda kunder som i förlängning-
en innebär ökade förvaltningsvolymer och ett högre 
resultat.
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   förmögenHetsförvaltning

HQ Banks förmögenhetsförvaltning består av Kapital-
förvaltning och Finansiell Planering.
  
kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning handlar inte, enligt HQ:s sätt att se 
det, om en rad produkter. Det handlar om att skapa 
den bästa möjliga avkastningen för varje kund, med 
utgångspunkt från dennes syn på risk, avkastning och 
framtidsplaner. Produkterna är endast en palett av 
verktyg för att åstadkomma detta. För att hitta de bästa 
verktygen arbetar Kapitalförvaltningen aktivt med att 
utveckla och förbättra produkterbjudandet. Det pågår 
en kontinuerlig utvärdering av olika förvaltare, både 
interna och externa. Vid denna utvärdering arbetar 
inte Kapitalförvaltningen med någon absolut modell 
utan de ansvariga, inom Allokering & Strategi, letar 
snarare efter förvaltare och fonder som kan uppvisa 

kompetenser som vid varje tidpunkt bedöms vara 
viktiga för att leverera bra resultat. Att hitta rätt mix 
är en oerhört viktig del i en framgångsrik förvaltning. 
Gruppen använder inte index som referens utan letar 
efter investeringar som på egna meriter väntas skapa 
mervärde över tiden.

Det finns ett stort urval av produkter såsom till 
exempel Aktiv case, Aktiv Fond, Aktiv Förvaltning och 
ett antal modellportföljer. Under 2007 lanserade HQ 
Private Banking individuell diskretionär förvaltning, där 
kunden fritt kan välja allokering baserat på HQ Private 
Bankings diskretionära plattform. 

Av de 14 diskretionära förvaltningstjänsterna som 
förvaltas av Allokering & Strategi gick 13 bättre än index 
under 2007, och elva uppvisade positiv avkastning. 

private banking
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finansiell planering

Förmögenhetsägare, vare sig man är entreprenör, fastig-
hetsägare eller privatperson, har många ekonomiska 
och juridiska beslut att fatta. Få vill betala höga skatter 
eller försäkringsavgifter och ingen vill göra en dålig 
affär när livsverket säljs eller missgynna sina barn vid 
generationsskiften. Skatteregler, olika försäkringsregler, 
planering av pensionsuttag och familjerättsliga frågor 
påverkar besluten. Det gäller att ha en god framförhåll-
ning och planera i tid. 

HQ:s Private Banking-kunder har i sin förmögenhets-
förvaltning tillgång till de mervärdestjänster som ingår i 
Finansiell Planering. Dessa är Entreprenörstjänst, Skatt 
& Juridik, Pension & Försäkring samt Stiftelserådgiv-
ning. Avdelningarna samarbetar för att kunden skall få 
en bra finansiell planering. Gemensamt för tjänsterna är 
att personalen har lång yrkeserfarenhet från sina respek-
tive kunskapsområden och att samtliga arbetat med att 
hjälpa entreprenörer. 

Entreprenörstjänst

Entreprenörstjänst arbetar företrädesvis med ägarledda 
små och medelstora företag med en omsättning upp till 
ett par hundra miljoner. Entreprenörstjänsts verksamhet 
omfattar företagsförmedling och kapitalanskaffningar.

Uppdrag gällande företagsförsäljningar och förvärv 
innebär att HQ bistår kunderna med rådgivningstjäns-
ter i samband med genomförandet av dessa processer. 
För att nå en så bra lösning som möjligt för kunden 
arbetar Entreprenörstjänst även med samarbetspart-
ners. Dessa kan vara advokater, revisorer, men även i 
vissa fall andra företagsförmedlare med viss nischkom-
petens. 

Vid kapitalanskaffningar vänder sig Entreprenörs-
tjänst mot en begränsad grupp kapitalägare och 
erbjuder den så kallade Mötesplatsen, ett forum där 
entreprenörer med expansiva tillväxtbolag får möjlighet 
att presentera sitt företag och sitt erbjudande.

Många företag står inför ägarskiften under kom-
mande tioårsperiod, enligt Svenskt näringsliv kan det 
handla om så många som 180 000 företag, där det 
finns ett stort behov av biträde genom hela processen.

Pension & Försäkring

Avdelningen startade sin verksamhet hösten 2005 och 
erbjuder pensionsrådgivning och fullskalig försäkrings-
förmedling. Pension & Försäkrings mål är att bidra 
till en helhetslösning inom livområdet som skapar 
mervärde. De flesta människor har en ganska god upp-
fattning om sitt ”fria kapital”, detsamma kan tyvärr inte 
sägas om det ”bundna kapitalet”. Det bundna kapitalet 
består av tjänstepensioner som man erhållit genom 
anställning, olika typer av privata pensionsförsäkringar, 

kapital/fondförsäkringar etc. Det kan många gånger 
handla om betydande belopp, i synnerhet om man 
har arbetat i många år. Många vet inte vilken risk eller 
vilken avkastning man har på sitt bundna kapital, det 
kapital som ska trygga försörjningen den dagen man 
slutar arbeta. 

Enheten fungerar som rådgivare i försäkrings- och 
pensionsfrågor, först och främst till befintliga kunder. 
Enheten bildar team med en erfaren förvaltare från Ka-
pitalförvaltningen för att se över kundens hela sparande. 
Samordning skapar en effektiv förmögenhetsförvaltning 
av både det ”fria kapitalet”, det vill säga kapital i depå, 
och det ”bundna kapitalet”. Genom att ta ett samlat 
grepp över hela kapitalet kan förvaltningen individanpas-
sas för att minska risktagandet och öka avkastningen. 
Mottot för Pension & Försäkring är fokus på förvaltning.

Skatt & Juridik

Varje transaktion leder till en skattekonsekvens vare 
sig det gäller värdepapper, fåmansbolag eller närings-
fastigheter. Det är då bra att känna till skattekon-
sekvenserna innan transaktionen och få reda på vilka 
möjligheter som finns för att minska skatten. HQ:s 
Private Banking-kunder har fri tillgång till personal med 
skattebakgrund. De är med i arbetet med behovsana-
lysen kring kunderna och bidrar starkt till att ge HQ en 
korrekt bild av kundernas struktur och balansräkning. 
Dessutom blir skatteexperterna ett naturligt bollplank i 
en förutsättningslös diskussion kring de olika alternati-
ven och de konsekvenser de ger. Som komplett Private 
Banking-kund finns det alltid en medarbetare från Skatt 
& Juridik med i teamet. 

Stiftelserådgivning

Sedan hösten 2006 erbjuder HQ juridisk rådgivning 
inom stiftelseområdet. Stiftelserådgivningen bistår 
med råd i alla frågor rörande stiftelser samt vid bildan-
det av stiftelser.

  emerging markets 

HQ Emerging Markets har till uppgift att identifiera 
intressanta affärsmöjligheter på världens tillväxtmark-
nader. Verksamheten har en naturlig bas i HQ:s långa 
erfarenhet från den ryska aktiemarknaden. Sedan 2004 
följer avdelningen även Greater china (Kina, Hongkong 
& Taiwan) samt Sydkorea på nära håll. Den finansiella 
världskartan är under ständig omritning och dynami-
ken ställer stora krav på att utveckla och rekrytera rätt 
kompetens till HQ. 

Under 2007 har verksamheten expanderat för att 
även innefatta den afrikanska kontinenten. För närvaran-
de bedriver HQ handel på ett tiotal afrikanska marknader 
där Sydafrika, nigeria och Egypten utgör de viktigaste. 
Intresset för den afrikanska aktiemarknaden är växande 
och HQ har en fördel i att vara pionjär. Utvecklingen för 
världens tillväxtmarknader var positiv i allmänhet och 
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svenska aktier i linje med marknaden uppvisade mindre 
nedgångar. Flera år av framgångsrik förvaltning möjlig-
gjorde fortsatta nettoinflöden samt flera nya avtal med 
viktiga distributörer. 

HQ Fonder är sedan 2005 ett helägt dotterbolag till 
HQ AB. HQ Fonders verksamhet utgörs av förvaltning 
av investeringsfonder. Fondbolaget har ett tjugotal 
anställda, varav sju arbetar med förvaltningen. Under 
året har en förstärkning skett med ny administrativ 
chef. Personalen utmärks av att ha lång erfarenhet 
och att ha arbetat i skiftande marknadsklimat. Flera 
av medarbetarna har haft samma roll i många år. Ett 
exempel är HQ:s största fond, Strategifonden, som 
haft samma förvaltare sedan 1996, med mycket god 
avkastning. Arbetsmiljön i HQ Fonder utmärks av högt 
prestationsfokus och stor självständighet med ansvar. 

HQ Fonder har gjort sig känd på marknaden och 
i media som en progressiv medelstor fondförvaltare, 
som med åren lanserat flera spännande nya fondpro-
dukter. Idag finns också HQ Fonders utbud att tillgå 
såväl för HQ Banks kunder som hos externa distri-
butörer, både i Sverige och i norra Europa, liksom i 
PPM-systemet.

Att kontinuerligt skapa bra avkastning åt kunderna 
är vägen till det övergripande målet, som är att be-
traktas som Sveriges främsta kapitalförvaltare. Av den 
anledningen har HQ Fonder valt att specialisera sig 
inom följande tre områden:

   Svenska aktiemarknaden – organisation, kompe-
tens, nyfikenhet och närhet är viktiga ingredienser 
för den framgångsrika förvaltningen.

   Tillväxtmarknader – HQ Fonder har en lång erfaren-
het och långsiktigt engagemang sedan starten av 
HQ Tillväxtmarknadsfond 1996.

för Indien och Kina i synnerhet. när det gäller Ryssland 
har nu många ryska bolag nått en storlek som mäter 
sig internationellt och gör att investerare med bredare 
förvaltningsmandat i större omfattning riktar blickarna 
mot denna marknad, vilket ger ett breddat kundunder-
lag för HQ. 

HQ Emerging Markets har ett omfattande nätverk 
runt om i världen. Mervärdet för kunderna ligger fram-
förallt i HQ:s erfarenhet, upparbetade kompetens och 
det internationella kontaktnätet. 

HQ Emerging Markets sysselsätter ett tiotal 
personer och kärnan är mäkleriverksamheten, med 
handelsmöjligheter på de flesta av världens tillväxt-
marknader, och med utvecklad spetskompetens 
gentemot Ryssland, Asien och Afrika. Rådgivarna har 
mångårig erfarenhet från tillväxtmarknader och finns 
tillgängliga för diskussioner kring strategi och enskilda 
investeringar. 

Under 2007 har en corporate finance-verksamhet, 
riktad mot emerging markets etablerats. Ett av uppdra-
gen under året var kapitalanskaffning till EoS Russia, 
som är verksamt inom den ryska kraftsektorn. Uppdra-
get utfördes tillsammans med HQ Investment Banking. 

Under 2008 finns planer på att vidga bevakningen 
från nordafrika för att även täcka delar av Mellan 
Östern. 

   HQ fonder

2007 var ett bra år för HQ Fonder. Marknadsklimatet 
var inte det bästa men HQ Fonders kunder erhöll ändå i 
genomsnitt 7 procents avkastning på sina investeringar. 
Inte minst de kunder som investerat i de fem fonderna 
som är inriktade på tillväxtmarknaderna blev rikligt 
belönade. Den svaga utvecklingen på Stockholmsbör-
sen bidrog dock till att de fonder som är begränsade till 

private banking

70 %

50 %

30 %

10 %

–10 %

H
&

Q
 K

in
af

on
d

H
Q

 R
ys

sl
an

ds
fo

nd

H
Q

 S
ve

rig
ef

on
d

H
Q

 S
w

ed
is

h 
Eq

ui
ty

 F
un

d

H
&

Q
 S

ve
a 

Ak
tie

fo
nd

H
Q

 S
tr

at
eg

ifo
nd

H
Q

 S
tr

at
eg

y 
Fu

nd

H
Q

 T
ot

al

H
&

Q
 In

di
en

fo
nd

H
Q

 T
ill

vä
xt

m
ar

kn
ad

sf
on

d

H
&

Q
 S

ol
id

H
&

Q
 G

lo
ba

l H
ed

ge

H
Q

 U
tla

nd
sf

on
d

H
&

Q
 N

or
di

c 
H

ed
ge

H
Q

 L
ik

vi
di

te
ts

fo
nd

H
Q

 A
fri

ka
fo

nd

H
Q

 S
w

ed
is

h 
H

ig
h 

Yi
el

d 
Fu

nd

H
Q

 O
bl

ig
at

io
ns

fo
nd

H
Q

 G
or

ill
a

H
Q

 S
ve

rig
e 

Se
le

ct
 1

H
Q

 P
ro

te
go

 2

avkastning samtliga fonder under 2007 

1 Lanserad 28 september 2007

2 Lanserad 10 oktober 2007



+ HQ 2007

16     private banking

private banking

Mönstret med en mer pressad fondmarknad går igen 
även utanför Sverige. En innovativ aktör som HQ Fon-
der har dock stora möjligheter att fortsätta växa genom 
att ta andelar av det stora kapital som finns placerat 
hos storbankerna. 

   extern distribUtion 
Extern Distribution arbetar med att marknadsföra 
strukturerade produkter, fonder och vissa förvaltnings-
tjänster via externa kanaler och distributionsplattformar. 
Dessa utgörs av strategiska samarbetspartners: banker, 
rådgivningsorganisationer och försäkringsbolag, samt 
fristående finansiella rådgivare vilka i huvudsak arbetar 
som försäkringsförmedlare. Strukturerade produkter är 
en mycket viktig del av Extern Distributions affär och 
de senaste årens snabbast växande sparprodukt.

Marknaden för strukturerade produkter fortsätter 
att växa och nyförsäljningen under 2007 var enligt VPc 
cirka 95 Mdr SEK att jämföra med cirka 60 Mdr SEK 
för 2006. Mycket talar för att den positiva utvecklingen 
kommer att fortsätta. Den absoluta majoriteten av 
strukturerade produkter utgörs av kapitalskyddade ak-
tieindexobligationer. Investerare efterfrågar olika typer 
av specifik exponering med kontrollerad risk, mot till 
exempel utvalda tillväxtmarknader. Rätt använda kan 
strukturerade produkter vara ett kraftfullt verktyg för 
att balansera risk och förväntad avkastning i en kunds 
portfölj.

HQ:s filosofi bygger på dynamiska strukturer och 
transparens. Distributionskanalernas efterfrågan på en 
specifik marknad eller exponering i kombination med 
HQ:s bedömning av densamma, är utgångspunkt när 
nya produkter skapas. när detta identifierats söker 
man när det är möjligt, hitta en dynamisk exponering 
mot denna marknad eller region, vilket oftast innebär 
ett index, eller en strategi med inslag av aktiv allo-
kering/förvaltning snarare än till exempel en statisk 
aktie- eller indexkorg. ofta blir en dynamisk konstruk-
tion något dyrare men förväntas leverera ett avsevärt 
mervärde till investeraren. HQ kan också uppvisa 
mycket god avkastningshistorik på ett antal dynamiska 
strukturer. Transparens innebär att produktens villkor 
skall vara enkla att förstå, och att det skall vara lika en-
kelt att följa dess utveckling under löptiden. HQ Bank 
är den enda arrangören av strukturerade produkter 
som noterar alla obligationer på Stockholmsbörsen 
och håller dagliga kurser i realtid.

Ytterligare en anledning till att se ljust på framti-
den är att flera olika typer av rådgivningsaktörer och 
marknadsplatser, som hittills endast varit anpassade 
för fonder, nu anpassar sina produkter och plattformar 
för strukturerade produkter.

   

   Hedgefonder/fond-i-fond-produkter – produkter 
som är viktiga komplement till det övriga fondutbu-
det och ett attraktivt alternativ till räntesparande.

Utöver ett fortsatt starkt fokus på dessa tre områden 
krävs:

   En liten och platt organisation, där varje medarbe-
tare har ett stort ansvar och förtroende. 

   Att genom aktiv förvaltning skapa en positiv och 
stabil avkastning.

nettoinflödet uppgick under året till 0,2 Mdr SEK.  
Det sammanlagda förvaltade värdet i HQ Fonders 21 
olika fonder översteg vid slutet av året 25 Mdr SEK. Av 
det totala förvaltade kapitalet återfinns i fonder som 
placerar i Sverige 12 Mdr SEK, i Ryssland 5 Mdr SEK,  
i Kina och Indien 3 Mdr SEK, i Afrika 1 miljard samt i 
övriga länder 2 Mdr SEK. I fond-i-fond-utbudet finns  
2 Mdr SEK. 

Under året har två nya fonder tillkommit: HQ 
Sverige Select och HQ Protego. Sverige Select, som 
kräver en minsta insättning om 250 000 SEK, placerar 
i ett begränsat urval svenska bolag och vänder sig till 
mer kapitalstarka investerare. Protego placerar främst 
i kapitalskyddade produkter, så kallade strukturerade 
produkter. 

Antalet direktregistrerade kunder uppgick vid års-
skiftet till drygt 28 000 stycken. Antalet slutkunder är 
dock betydligt större då HQ Fonder även tillförs kapital 
via externa distributörer och PPM.   

Att kontinuerligt stärka distributionskraften är ett 
prioriterat mål för HQ. I slutet av 2006 introducerades 
delar av HQ Fonders utbud på den holländska markna-
den och under 2007 har samarbetsavtal tecknats i norge 
och Finland. I Sverige har avtalet med Skandia utökats 
till att också omfatta Afrikafonden och vidare finns sedan 
september delar av fondutbudet tillgängligt via Swed-
banks fondtorg. Utomlands har framförallt satsningen i 
Holland varit framgångsrik där Afrika- och Rysslandsfon-
derna rönt intresse. Även samarbetet med Swedbank har 
inletts mycket lovande. 

marknaden

Den långsiktiga trenden visar ett avtagande intresse 
att investera i traditionella fonder, som i Sverige dock 
har hållits uppe av tillkomsten av PPM och det växande 
tjänstepensionssparandet. oräknat de senare har net-
tosparandet i klassiska aktiefonder varit negativt sedan 
2000. Ett skäl kan vara att de växande värdena inom 
bostadssektorn har konkurrerat. Därtill har innovatio-
ner som strukturerade produkter mött ett allt större 
intresse. 
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HQ fonder hade en god utveckling under 2007 och levererade i genomsnitt en avkastning om 7 procent. 
inte minst de kunder som investerat i de fem fonderna som är inriktade på tillväxtmarknaderna blev rikligt 
belönade. HQ rysslandsfond har haft den bästa avkastningen bland alla svenska fonder, oavsett inrikt-
ning, det senaste decenniet enligt di.se.  
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för att skapa mervärde bedriver vi analysarbetet i termer av absolut avkastning, det vill säga en aktie är 
köp- eller säljvärd i absoluta termer och inte ställt i relation till ett index. vidare har vi valt att inrikta verk-
samheten mot en case driven analys med fokus på framförallt svenska aktier. konceptet har varit fram-
gångsrikt, och HQ bank rankades främst i prosperas senaste sammanställning inom case driven analys. 
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De investeringar som gjorts i verksamheten de senaste 
åren ger successivt önskad effekt. Den ekonomiska ut-
vecklingen har under 2007 varit mycket god för samtliga 
enheter undantaget Trading, som påverkats av det 
bistra marknadsklimatet under andra hälften av året. 

   Rörelseintäkterna uppgick till 205 (322) MSEK. In-
täktsminskningen är direkt hänförlig till Trading som 
har minskat intäkterna med 136 MSEK. 

   Övriga delar utvecklas positivt och har under flera 
år byggt upp en stabil plattform och en uthållig 
lönsamhet. 

   Affärsområdet redovisade ett rörelseresultat på  
55 (130) MSEK, exklusive Trading var resultatet  
70 (55) MSEK. 

   Rörelsemarginalen uppgick till 27 (40) procent. 

   Beslut om att avveckla Tradingen i dess nuvarande 
form och intensifiera satsningen på Alternativa 
Investeringar. 

Affärsområdet Investment Banking bedriver verksam-
het inom analys och handel med aktier samt derivat 
både för kunders och för egen räkning. Vidare erbjuds 
kapitalanskaffningstjänster och rådgivning vid förvärv, 
fusioner och börsnoteringar. Kundsegmentet utgörs i 
huvudsak av nordiska institutioner och företag. Under 
året har beslut tagits att avveckla tradingverksamheten 
i dess nuvarande form, samt att genomföra en kraftig 
expansion inom området Alternativa Investeringar.   

verksamheten är uppbyggd av tre områden:

   Securities. 

   Trading.

   Alternativa Investeringar. 
  
Genom råd och idéer som vågar vara annorlunda och 
okonventionella skapas mervärde åt kunderna. För att 
fortsätta ligga i framkant och utveckla nya mervärdes-
tjänster pågår en kontinuerlig kompetensutveckling och 
rekrytering av spetskompetens. Att utforska, utveckla och 
prestera kommer även fortsättningsvis vara ledorden för 
samtliga tjänsteområden inom Investment Banking.

   secUrities 

Securities som vid utgången av 2007 bestod av 36 per-
soner, är uppdelat i Equities och corporate Finance.

  equities 

Equities ansvarar för analys och handel med aktier 
och derivat för kunders räkning. För att fokusera på 
att skapa mervärde åt kunder bedrivs analysarbetet 
i termer av absolut avkastning, det vill säga en aktie 
är köp- eller säljvärd i absoluta termer och inte ställt i 
relation till ett index. 

För att skapa ytterligare fokus har avdelningen valt att 
inrikta den case drivna analysen mot framförallt svenska 
aktier, eftersom det är på den svenska marknaden enhe-
ten har sin spetskompetens. Ingen sektor är exkluderad, 
utan inriktningen väljs efter vad som i varje läge bedöms 
vara mest intressant på marknaden och kan tillföra kun-
den ett mervärde. Utöver aktieanalysen görs makroeko-
nomiska analyser, strategirapporter och sektoranalyser.  

Kunderna kan i huvudsak delas in i tre segment: 
inhemska institutioner, inhemska och utländska hedge-
fonder samt interbankkunder. 

marknad och omvärld

Modellen och strategin som etablerades 2002, och 
som fortfarande är den rätta vägen mot att bli en lokal 
marknadsledare, vidareutvecklas kontinuerligt. Att 
särskilja sig genom ett tydligt fokus, att prestera bättre 
än konkurrenterna, våga göra saker annorlunda och 
utforska nya möjligheter, är en framkomlig väg för att 
möta den hårda konkurrensen.

Prispressen som under flera år gällt för enklare 
tjänster inom tjänsteområdet Equities råder alltjämt. 
För att motverka detta har HQ valt att fokusera på ett 
ökat mervärde i tjänsterna. Intäkterna från den institu-
tionella aktiehandeln fortsatte att öka under 2007. 

Varumärket har stärkts ytterligare och HQ:s fokus 
på att generera mervärdesskapande affärsförslag, får 
allt större gehör hos kunderna. 

Det analysdrivna courtaget har fortsatt att öka 
under 2007, liksom försäljningen av derivatprodukter, 
vilka genererar ett högre snittcourtage. Året var det 
hittills bästa utifrån ett courtageperspektiv. En av 
hörnstenarna bland Equities tjänster är den absoluta 
rådgivningen med hjälp av case driven analys. Det 
fortsatta arbetet med mervärdesskapande caseana-
lys har gett resultat i form av allt bredare acceptans i 
marknaden vilket också visar sig i stigande ranking av 
analysavdelningen. Bland annat rankades HQ högst 
vad avser att erbjuda case driven analys i Prosperas 
senaste undersökning.  

  corporate finance 

corporate Finance erbjuder kvalificerad finansiell rådgiv-
ning inom publika och icke-publika förvärv, samgåenden 
och avyttringar, aktiemarknadsrelaterade transaktioner 
och i samband med ägar- och kapitalstrukturfrågor. Vi-
dare erbjuds rådgivning i strategifrågor. HQ:s corporate 
Finance verkar i huvudsakligen på den svenska markna-
den samt i viss mån i övriga norden och på den ryska 
marknaden. Kunderna återfinns i huvudsak bland mindre 
och medelstora svenska noterade och onoterade bolag. 
Avdelningen har 14 medarbetare och har sedan starten 
1992 medverkat i samband med genomförandet av över 
300 transaktioner.

Det centrala för HQ:s corporate Finance är att skapa 
mervärde och bygga långsiktiga relationer, där kunderna 
kan ta del av omfattande transaktionserfarenhet och 
industriellt kunnande. Ledstjärnor för verksamheten är 

investment banking
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pensionsåldern. Den ökade tillgången på riskkapital 
främst från Private Equity-fonder ökar möjligheterna till 
framgångsrika försäljningar av denna typ av bolag. An-
talet försäljningsuppdrag av små och medelstora bolag 
bedöms öka under de närmaste åren. Den rådande oron 
på kreditmarknaden har inte påverkat förutsättningarna 
för transaktioner i samma utsträckning i detta segment 
av bolag som för större bolag. Under 2007 medverkade 
HQ corporate Finance som rådgivare bland annat vid 
försäljningen av pooltillbehörstillverkaren Pahléns samt 
vattenreningsbolaget Läckeby Water Group. 

Aktiviteten inom aktiemarknadstransaktioner var hög 
under den första delen av 2007. Under denna period 
genomförde HQ corporate Finance bland annat en 
private placement och introduktion av EoS Russia till 
ett värde om sammanlagt 1 936 MSEK samt börsintro-
duktionen av DIBS samt en nyemission om 87 MSEK. 
Under året genomfördes även ett flertal strukturerade 
placeringar till ett sammanlagt värde om cirka 850 
MSEK. I samband med turbulensen och nedgången på 
börsen under det andra halvåret minskade både intres-
set och möjligheterna till framgångsrika kapitalanskaff-
ningar inklusive börsintroduktioner. Denna situation 
bedöms bestå under i vart fall första halvan av 2008.

HQ corporate Finance genomförde även inlösen 
av aktier i Kungsleden och SWEco till ett sammanlagt 

noggrann analys, hög kvalitet och sekretess tillsammans 
med ett långsiktigt agerande. Kombinerat med finansiell 
kreativitet, lång och bred erfarenhet av aktiemarknad och 
näringsliv, samt en omfattande transaktionserfarenhet, 
har det visat sig ge starka kundrelationer. Medarbetarna 
har en omfattande affärsmässig bakgrund och hög 
kompetens inom såväl specifika sektorer som komplexa 
transaktioner. I samband med aktiemarknadstransaktio-
ner sammanförs kunskap och engagemang från hela HQ 
i syfte att genomföra publika och privata transaktioner på 
såväl primär- som sekundärmarknaden. HQ corporate Fi-
nance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra 
noteringar, strukturerade placeringar, riktade emissioner, 
företrädesemissioner, aktieåterköp, inlösen, arrangemang 
av garantikonsortium och andra aktierelaterade transak-
tioner. Inom området för förvärv, samgående och avytt-
ringar erbjuds finansiell rådgivning och transaktionsstöd 
till såväl noterade som onoterade bolag. HQ corporate 
Finance har gedigen erfarenhet av förvärv, samgåenden, 
avyttringar, utköp samt fairness- och värderingsuppdrag.
 
marknad och omvärld

Efterfrågan på corporate Finance-tjänster har varit god 
under 2007, och rådgivning vid försäljningsuppdrag av 
privata bolag har ökat. Denna utveckling drivs till stor 
del av generationsskiften där många entreprenörer når 
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värde om 1 714 MSEK. Därutöver var HQ corporate 
Finance rådgivare till XPoncard vid det offentliga  
erbjudandet till aktieägarna i AcSc samt medverkade  
vid nyemissioner i Varyag Resources och KontaktEast.

HQ corporate Finance har under året stärkt sin 
marknadsposition som finansiell rådgivare i transaktio-
ner med ett svenskt inslag, vilket skapar förutsättningar 
för en fortsatt utveckling baserad på en förståelse för 
kapitalmarknaden och kundernas verksamhet, nära 
kundrelationer samt kompetens i rådgivning och 
genomförande.

  trading

Inom området Trading bedrivs handel med aktier och 
derivat för egen räkning. Enheten, som vid utgången 
av 2007 bestod av sex anställda, är inriktad mot att 
bedriva market making och riskarbitrageaffärer, vilket 
sker på många av världens börser. I huvudsak sker 
tradingen i aktierelaterade instrument även om valuta- 
och räntepositioner förekommer. Andelen långfristiga 
positioner har minskat de senaste åren och risknivån 
har därmed sänkts. 

Verksamheten som startade 1994 har varit mycket 
framgångsrik. Förutsättningarna att bedriva egen-
handel har dock successivt försämrats under året och 
medfört att Tradingenheten redovisade sitt första 
förlustår någonsin. 

I oktober beslutades att avveckla tradingverksam-
heten i dess nuvarande form. Beslutet är helt i linje 
med HQ:s ambition att fokusera på återkommande 
intäkter samt utöka satsningen inom tillväxtområdet 
Alternativa Investeringar. 

marknad och omvärld

Även om konkurrensen är fortsatt hård har HQ Trading en 
marknadsledande position som market maker både inom 
aktie- och indexoptioner på den svenska marknaden. 

Marknadsklimatet skiftade markant under året från 
att har varit gynnsamt till en början för att sedan succes-
sivt försämras. Den amerikanska kreditmarknaden har 
lett till global finansiell oro som tilltog månad för månad 
under andra delen av året. En markant höjd kostnad 
för risk samt minskad likviditet medförde ogynnsamma 
förutsättningar för branschen som helhet vilket givetvis 
också påverkade HQ. 

   alternativa investeringar

Inom området Alternativa Investeringar har tidigare fokus 
varit mot olika hedgefond-produkter. Under hösten togs 
beslut om att utöka satsningen inom detta tillväxtområde 
och markant expandera verksamheten framöver. 

HQ:s framtida ambition är att bli den ledande 
oberoende aktören i Sverige inom området genom att 
skapa en effektiv och flexibel plattform för alternativa  
investeringar. Verksamheten kommer dels bestå av egen-
utvecklade produkter och tjänster men även lösningar 
tillsammans med samarbetspartners. Distribution av 
produkter sker genom koncernens egen organisation 
samt via externa distributörer. 

Under 2007 tecknades ett samarbetsavtal med 
en förvaltare av Private Equity-fonder vilket ger HQ:s 
kunder en unik möjlighet att investera i globala Private 
Equity-fonder med buy-out inriktning. 

Vidare lanserade Väring capital, ett dotterbolag 
inom koncernen, den första svenska hedgefonden med 
inriktning mot tillväxtmarknader.

Framöver kommer erbjudandet inom Alternativa  
Investeringar expanderas till att innehålla så kallade  
”high yield-produkter” som ”senior loans” och ”corpo-
rate bonds”, realtillgångar som fastigheter, skog och 
infrastruktur samt strukturerade produkter och hedge-
fonder med en tydlig nischinriktning. 

alternativa investeringar

Strukturerade produkterHedgefonder

HQ Global Hedge FastigheterAktieindex  
obligationer HQ Private Equity I

HQ Nordic Hedge SkogHQ Protego

HQ Solid Jordbruk

Väring Capital Infrastruktur

Private Equity Realtillgångar High Yield
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Senior loans

Corporate Bonds
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HQ bank var, och är, en av pionjärerna vad avser emerging markets, vilket gjort att 
vi idag har en lång erfarenhet och upparbetade kanaler på en rad tillväxtmarkna-
der världen över. Under 2006 initierades bevakning av den afrikanska markna-
den. idag bedriver vi handel mot ett tiotal afrikanska länder. sverige är dock vår 
närmaste tillväxtmarknad och genom att ständigt utforska, utveckla och prestera 
skapas nya innovativa lösningar inom bland annat alternativa investeringar.
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 HQ banks verksamhet bedrivs ifrån åtta kontor runt om i landet samt via sam-
arbetspartners i och utanför sverige. avgörande för vår fortsatta framgång är 
en stimulerande och innovativ arbetsmiljö som attraherar den främsta kompe-
tensen inom varje nisch, samt ett brett nätverk av framgångsrika partners.
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HQ ser alla medarbetare inom koncernen som sin 
viktigaste resurs. Finansbranschen är kunskapsintensiv 
och starkt konkurrensutsatt. Effektiv försörjning med 
kompetenta medarbetare och goda utvecklingsmöjlig-
heter är därför betydelsefullt. Medarbetarnas kompe-
tens, erfarenhet och engagemang är avgörande för vår 
fortsatta framgång.

HQ är ett modernt serviceföretag med uppdraget att 
kontinuerligt leverera mervärde till sina kunder. Det 
gäller alla medarbetare oavsett på vilken avdelning man 
arbetar, eller vilken position i koncernen man innehar. 

Arbetet på HQ präglas av högt tempo och korta be-
slutsvägar vilket medför en stimulerande arbetsmiljö. 
Förmåga att införskaffa och utnyttja relevant kunskap 
samt att kunna fatta snabba beslut är av yttersta vikt. 
nyckelegenskaper för enskilda medarbetare är att vara 
nyfiken, förändringsbenägen samt vara högpresterande, 
vilket även svarar mot HQ:s övergripande ledord – 
utforska, utveckla och prestera. 

HQ:s organisation drivs av framåtanda, energi och 
sammanhållning genom:

  Goda utvecklingsmöjligheter. 

   Allmänt personalfrämjande åtgärder, såsom bidrag 
till fysisk träning och företagshälsovård.

   Verka för att stärka HQ:s varumärke för att attrahera 
nya medarbetare och kunder. 

Som nischaktör på bankmarknaden arbetar HQ med 
en liten organisation, där varje medarbetare måste 
ha både bred och djup kompetens för att kunna möta 
kundens krav. Konkret innebär det att en ny medarbe-
tare som rekryteras till HQ ofta redan har meriterat 
sig yrkesmässigt, även om man fortfarande är på väg i 
karriären. Under 2007 genomfördes ett särskilt ”Intern-
ship”, där yngre nyutexaminerade personer rekryte-
rades och fick genomgå ett internt sexmånaderspro-
gram, i tid lika fördelat på HQ:s affärsområden.

Under hösten har HQ medvetet arbetat för ytter-
ligare integration mellan avdelningarna. Syftet är att 
främja kommunikation och att på ett kostnadseffektivt 
sätt åstadkomma ett vassare och mer flexibelt kunder-
bjudande samt att utnyttja skalfördelar. Ett ökat fokus 
på entreprenörsanda syftar till att stimulera individu-
ella insiktsfulla initiativ, som av kunder upplevs utgöra 
spjutspets i det kunderbjudande som HQ levererar. 
Många av HQ:s kunder är också entreprenörer som 
måste mötas av medarbetare som snabbt kan sätta  
sig in i varje kunds unika situation och krav. 

För att ge medarbetarna större möjlighet till 
delaktighet i koncernens verksamhet och utveckling 
har det under året riktats ett konvertibelprogram till 

personalen. Huvudägaren Investment AB Öresund har 
dessutom erbjudit samtliga medarbetare att förvärva 
köpoptioner.

Ett personligt och långsiktigt ekonomiskt enga-
gemang ökar medarbetarnas motivation och stärker 
lojaliteten till koncernen.

Antalet anställda uppgick vid årets slut till 250 
(244), varav 71 kvinnor (66). Genomsnittligt antal an-
ställda var 244 (223). Personalens medelålder är 37 år 
och den genomsnittliga anställningstiden är fem år. 
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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
      

konvertibelt förlagslÅn ocH teckningsoptioner
HQ har under 2006 och 2007 riktat tre olika konvertibelprogram till anställda inom HQ. De kan medföra konvertering med maxi-
malt 2 400 700 aktier, se vidare not 14 och 24. Inga teckningsoptioner finns utestående.

kUrsUtveckling för HQ-aktien Under 2007

Börsvärde, MSEK 2007-12-31 4 691 omsatt, MSEK 2007 1 933

Börskurs, SEK 2007-12-31 173 omsatt antal aktier 2007 9 270 975

Högst/lägst 2007 269/126,25 Totalavkastning HQ-aktien, inkl. utdelning, % 35
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de största ägarna
Enligt den av VPc förda aktieboken utgjorde följande företag och personer de största registrerade ägarna per årsskiftet 2007/2008. 
Antalet aktieägare var 7 999. 

Ägare Aktier (antal) 2007 Ägarandel (%) 2007

Investment AB Öresund 6 023 344 22,2

Skrindan AB 2 220 997 8,2

Mats Qviberg (inkl. familj)1 1 422 336 5,2

Aktie-Ansvar Fonder 1 200 750 4,4

Sten Dybeck (inkl. familj)1 1 177 632 4,3

nordea Bank nominee 1 167 772 4,3

Shousen corporation 935 800 3,5

Varenne AB 276 500 1,0

Inter 269 314 1,0

Johan Piehl (inkl. familj och bolag)1 266 460 1,0

Övriga 12 153 575 44,9

Summa 27 114 480 100

1 Inklusive myndiga barn.

Fördelning efter aktieinnehav Antal aktieägare Aktier (antal) 2007 Ägarandel (%) 2007

1–500 5 213 999 318 3,7

501–1 000 1 107 886 444 3,3

1 001–5 000 1 307 2 913 014 10,7

5 001–10 000 185 1 362 089 5,0

10 001–15 000 56 682 413 2,5

15 001–20 000 31 563 361 2,1

20 001– 100 19 707 841 72,7

Summa 7 999 27 114 480 100

UtdelningspolicY
Styrelsen för HQ  har fastställt en utdelningspolicy som innebär att HQ skall lämna som utdelning till aktieägarna den del av bolagets 
vinst som inte bedöms behövas för att konsolidera och utveckla bolaget. Långsiktigt skall minst 80 procent av vinsten överföras till 
aktieägarna.

Utdelning 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 10 SEK per aktie. Föreslagen utdelning motsvarar 94 procent av årets 
resultat och en direktavkastning om 5,8 procent, mätt på aktiekursen 31 december 2007.

Utbetalning av Utdelning
om årsstämman den 4 april 2008 beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen 
betalas ut av VPc den 14 april 2008.     
 

HQ-aktien
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resUltaträkningar, MSEK 2007 2006 2005 2004 2003

Provisionsnetto och övriga rörelseintäkter 821 662 354 299 245

Räntenetto 16 37 9 19 38

nettoresultat av finansiella transaktioner,  
inkl. erhållna utdelningar

149 232 155 201 141

Summa rörelsens intäkter 986 931 518 519 424

Rörelsens kostnader –581 –581 –390 –377 –334

Rörelsens resultat 405 350 128 142 90

Skatt på årets resultat –115 –100 –34 –42 –28

Årets resultat från kvarvarande verksamheter 290 250 94 100 62

nettoresultat från avvecklade verksamheter – – – 18 –

Årets resultat 290 250 94 118 62

Varav minoritetens andel av årets resultat 0 0 – 11 2

balansräkningar, MSEK

Utlåning till kreditinstitut 1 238 1 477 373 123 1 142

Utlåning till allmänheten 2 526 1 157 970 809 590

Aktier och andelar 2 214 2 906 2 916 3 609 1 986

Övrigt 3 260 2 141 2 496 1 324 1 125

Summa tillgångar 9 238 7 681 6 755 5 865 4 843

Skulder till kreditinstitut 1 516 134 453 556 –

In- och upplåning från allmänheten 3 451 2 493 2 061 1 438 1 297

Övrigt 3 089 4 007 3 366 3 467 3 136

Eget kapital 1 182 1 047 875 404 410

Summa skulder och eget kapital 9 238 7 681 6 755 5 865 4 843

nYckeltal 

Resultat per aktie före utspädning, SEK 10,7 9,2 4,9 5,3 2,9

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 10,5 9,2 4,9 5,3 2,9

Eget kapital per aktie, SEK 44 39 33 21 20

Rörelsemarginal, % 41 38 25 28 21

Avkastning på eget kapital, % 26 26 15 27 15

Avkastning på eget kapital inkl. konvertibler, % 22 25 15 27 15

Kapitaltäckningsgrad, % 21 29 42 32 35

Utdelning (2007, förslag) per aktie, SEK 10 6 3 1,5 1,25

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 27 114 480 27 114 480 19 471 712 20 211 372 20 729 484

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 29 165 243 27 590 453 19 471 712 20 211 372 20 793 928

Utestående antal aktier före utspädning 27 114 480 27 114 480 27 114 480 18 804 200 20 754 048

Utestående antal aktier efter utspädning 29 527 880 27 927 880 27 114 480 18 804 200 20 754 048

Börsvärde per årsskifte, MSEK 4 691 3 593 1 759 846 619

Förvaltat kapital, Mdr SEK 79,2 77,6 54,2 26,2 20,8

Genomsnittligt antal anställda 244 223 182 168 171

Rörelseresultat per anställd, TSEK 1 657 1 570 701 844 526

Se definition av nyckeltal på sidan 82.

fem År i sammandrag
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bolagsstYrningsrapport

HQ AB (nedan HQ eller bolaget) tillämpar från 
och med 1 juli 2007 Svensk kod för bolagsstyrning. 
Information om koden finns på Kollegiet för Svensk 
bolagsstyrnings hemsida, www.bolagsstyrningskol-
legiet.se. För utländska investerare återfinns där även 
en beskrivning av vissa särdrag i den svenska modellen 
för corporate governance (skriften ”Special Features of 
Swedish corporate Governance”). På HQ:s hemsida, 
www.hq.se finns en avdelning om bolagsstyrning. 
Där uppdateras kontinuerligt de uppgifter som ingår i 
bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrning innefattar en rad skilda bolagsorgan 
och funktioner där bolagsstämman, styrelsen och VD 
är de mest centrala. Denna bolagsstyrningsrapport 
inklusive rapport om intern kontroll avseende finansiell 
rapportering utgör inte en del av den formella årsredo-
visningen och är inte granskad av HQ:s revisor. 

bolagsstämma

Aktieägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter 
utövas på bolagsstämman som är det högsta beslu-
tande organet i HQ. Årsstämma skall hållas under det 
första halvåret varje år, vid behov kan extra bolags-
stämma hållas.

Årsstämman i HQ hålls i Stockholmsområdet. 
när stämman kommer att hållas offentliggörs senast 
i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelse till 
årsstämman offentliggörs enligt bolagsordningen tidi-
gast sex och senast fyra veckor före årsstämman och 
publiceras i Post och Inrikes Tidningar samt Svenska 
Dagbladet. 

På årsstämman behandlas bolagets utveckling 
och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom 
fastställelse av resultat- och balansräkning, aktieutdel-
ning, förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, 
ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse och 
revisorer samt beslut om ny styrelse för perioden 
fram till och med nästa årsstämma. På årsstämman 
beslutas även om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig 
hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en 
bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrel-
sen. Begäran ska ha kommit bolaget tillhanda minst sju 
veckor före bolagsstämman så att ärendet kan införas i 
kallelsen. Information och dokumentation avseende bo-
lagsstämmor som ägt rum under 2007 finns på HQ:s 
hemsida. HQ:s årsstämma 2008 kommer att äga rum 
den 4 april, se sid 79 för mer information. 

valberedning

Vid bolagets årsstämma 2006 beslutades om ett förfa-
rande beträffande valberedning i bolaget som innebär 
att valberedningen skall bestå av en representant för 
envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägar-

grupperna. Valberedningen kan därutöver besluta att 
bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedning-
en. Valberedningen representerar bolagets aktieägare 
och har till uppgift att skapa ett så bra underlag som 
möjligt för bolagsstämmans beslut om bland annat 
tillsättning av styrelse och revisor samt om ersättning 
till dessa. Mer information om valberedningen finns på 
bolagets hemsida.

Senast sex månader före årsstämman skall sam-
mansättningen av valberedningen offentliggöras. 
Inför årsstämman 2008 består valberedningen av Erik 
Törnberg, som representerar Investment AB Öresund, 
Eva Qviberg, som representerar familjen Qviberg, Pe-
ter Lindh, som representerar AB Skrindan och christer 
Sandberg, som representerar Sten Mörtstedt med 
bolag. Erik Törnberg är valberedningens ordförande. 

Samtliga aktieägare har möjlighet att vända sig till 
valberedningen med förslag. Inför årsstämman 2008 
har valberedningen lämnat sina förslag. Förslagen finns 
tillgängliga på bolagets hemsida, tillsammans med en 
redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete. 
På HQ:s hemsida finns information om hur aktieägare 
kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningens 
förslag presenteras därefter i kallelsen till årsstämman. 

styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. 

styrelsens ledamöter 

HQ:s styrelse består av nio ledamöter utsedda av 
bolagsstämman. Styrelsens ordförande utses av års-
stämman. 

styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan och 
regleras i övrigt av den arbetsordning som styrelsen 
fastställt rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen, 
dess utskott och VD. 

Styrelsen ansvarar bland annat för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar 
och andra för verksamheten gällande bestämmelser, 
att verksamhetsplan och budget för HQ-koncernen 
fastställs, budgetuppföljning sker, att HQ-koncernen 
har erforderliga riskhanterings- och riskrapporterings-
system, att övergripande mål och handlingsplaner följs 
upp samt att HQ-koncernens organisation, rutiner 
och interna instruktioner fortlöpande granskas av en 
oberoende granskningsfunktion. 

Arbetsordningen föreskriver innehåll och utform-
ning av den information som VD ska förse styrelsen 
med och säkerställer att styrelsen årligen granskar 
sina egna rutiner. Arbetsordningen beskriver vidare 
hur styrelseprotokoll ska upprättas och distribueras 
till ledamöterna samt hur styrelsen ska informeras i 
samband med olika händelser. Arbetsordningen inne-
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Bank AB som adjungerade ledamöter. Arbetsordningen 
för Revisionskommittén föreskriver Revisionskommit-
téns arbetsformer. VD eller ledamot som är anställd 
inom HQ kan ej väljas till ordförande i Revisionskom-
mittén. 

Arbetsordningen för Revisionskommittén föreskri-
ver bland annat att Revisionskommittén ska organisera, 
godkänna och följa upp intern- och externrevisionen 
inom HQ-koncernen enligt förslag från VD i respektive 
koncernbolag. Revisionskommittén delegerar normalt 
genomförande av internrevisionen till VD i HQ Bank 
AB och VD i övriga bolag. Revisionskommittén ska följa 
upp att rättställande åtgärder vidtagits efter avslu-
tade uppdrag och avrapporterar löpande sitt arbete 
samt vidtagna åtgärder på respektive koncernbolags 
styrelsemöten i HQ-koncernen. Revisionskommittén 
ansvarar för framtagande av underlag till styrelsen i 
HQ AB för beslut om upphandling av externrevision för 
HQ-koncernen, normalt vart fjärde år. Vid beredandet 
av sådant underlag underställs styrelsen en utvärdering 
av kvaliteten avseende innevarande externrevision. 
Revisionskommittén utvärderar årligen revisionsinsat-
sen och informerar valberedningen om resultatet av 
utvärderingen. Under 2007 har Revisionskommittén 
hållit fem möten.

Enligt regel 3.8.2 i Svensk kod för bolagsstyrning 
skall revisionsutskottet bestå av minst tre styrelsele-
damöter och majoriteten av utskottets ledamöter skall 
vara oberoende i förhållande till bolaget och bolags-
ledningen och minst en ledamot skall vara oberoende 
i förhållande till bolagets större ägare. Revisionsutskot-
tet har under 2007 utgjorts av endast två styrelseleda-
möter som dock uppfyller kodens krav på oberoende. 
Anledningen till att HQ i detta avseende avviker från 
Svensk kod för bolagsstyrning är att årsstämman 2007 

håller också riktlinjer för vilka beslut som styrelsen kan 
delegera till VD. HQ:s styrelse utvärderar fortlöpande 
VD:s arbete genom att följa verksamhetens utveckling 
mot de uppsatta målen. Under 2007 har tolv styrelse-
sammanträden hållits, varav ett möte varit konstitu-
erande. närvarofrekvensen vid styrelsemötena har varit 
hög. Styrelsen biträds av supportfunktioner inom HQ, 
innefattande ekonomiavdelningen, avdelningen för 
Risk, finans och krediter och Juridik & compliance. Sup-
portfunktionerna tillhandahåller löpande rapporter och 
utredningar och personal från supportfunktionerna 
medverkar vid behov vid styrelsemöten.

Utskott

Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens 
arbete i särskilda frågor kan styrelsen inrätta utskott. 
Utskott har rätt att fatta beslut i frågor som styrelsen 
delegerat till utskottet samt i andra frågor inom utskot-
tets ansvarsområde som inte är av principiell karaktär. 
De frågor som behandlats och de beslut som fattats 
vid utskottets möten protokollförs och rapport lämnas 
vid efterföljande styrelsesammanträde. För närvarande 
har styrelsen inrättat ett revisionsutskott.

revisionsutskott 

Vid årsstämman 2007 valdes styrelseledamoten curt 
Lönnström till ordförande och styrelseledamoten 
Stefan Dahlbo som ledamot av revisionsutskottet. 
Revisionsutskottet svarar för styrelsens arbete med 
kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering. 

Styrelsen har vidare fastställt en särskild arbetsord-
ning för en revisionskommitté som består av ledamö-
ter i styrelsens revisionsutskott, VD i HQ Bank AB, chef 
Stab och Administration HQ Bank AB samt koncern-
ekonomichefen och chefen Risk, finans, krediter i HQ 

Styrelsen Närvaro Oberoende3 
Närvaro  

revisionsutskott Ersättning i SEK4

Mats Qviberg, ordf. 12/12 nej 600 000

Mikael König, VD1    2/12 nej

Patrik Enblad, VD2   7/12 nej

Stefan Dahlbo 12/12 nej 5/5 100 000+60 000

carolina Dybeck Happe 11/12 Ja 100 000 

Thomas Erséus 10/12 Ja 100 000 

curt Lönnström 12/12 Ja 5/5 100 000+120 000

Johan Piehl 12/12 Ja 100 000 

Anne-Marie Pålsson 12/12 Ja 100 000 

Pernilla Ström 12/12 Ja 100 000 

Summa 1 480 000

1  Mikael König invaldes som styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 19 oktober 2007.

2  Patrik Enblad avgick som VD den 10 september och som styrelseledamot den 19 oktober 2007.

3  Avser om ledamoten är att anse som oberoende till bolaget och större aktieägare. 

4  Ersättning avser styrelsearvode och i förekommande fall arvode för ledamot i revisionsutskottet, beslutat vid årsstämman 2007.
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beslutat att endast utse två styrelseledamöter i Revi-
sionsutskottet. Styrelsens beslut om arbetsordning för 
arbetet inom revisionskommittén och dess samman-
sättning togs med utgångspunkt ur förhållanden som 
gällde innan Svensk kod för bolagsstyrning började 
tillämpas av HQ den 1 juli 2007.

ersättningsutskott 

Enligt regel 4.2.1 i Svensk kod för bolagsstyrning skall 
styrelsen inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att 
bereda frågor om ersättning och andra anställningsvill-
kor för bolagsledningen. Styrelsen har för närvarande 
inte inrättat ett särskilt utskott för att hantera ersätt-
ningsfrågor. Anledningen till att HQ i detta avseende 
avviker från Svensk kod för bolagsstyrning är att riktlin-
jer för ersättning till bolagsledningen har fastställts av 
årsstämman 2007 och HQ började tillämpa koden den 
1 juli 2007. 

revision

Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar 
granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorerna rapporte-
rar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom 
revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. 
Därutöver lämnar revisorerna detaljerade redogörelser 
till styrelsen minst en gång per år eller vid behov. Vid 
årsstämman 2007 valdes, för tiden intill dess årsstäm-
man 2011 hållits, det registrerade revisionsbolaget 
KPMG Bohlins AB med Johan Dyrefors som huvudan-
svarig revisor. 

 Johan Dyrefors har en betydande erfarenhet från 
revision av noterade och onoterade företag med finan-
siell inriktning, bland annat från revision av Brummer 
& Partners, Handelsbanken, Investment AB Öresund, 
Investor och Lancelot Asset Management. Johan Dyre-
fors innehar inte några aktier i bolaget.
 

Koncernens revisionskostnader, TSEK

2007 2006 2005

KPMG Bohlins AB:

Revisionsuppdrag 2 601 1 935 2 336

Andra uppdrag 555 523 620

Summa 3 156 2 458 2 956

riktlinjer för ersättning  
till ledande befattningshavare

Enligt Aktiebolagslagen ska årsstämman varje år, på 
förslag av styrelsen, fatta beslut om riktlinjer för er-
sättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska 
omfatta VD och andra personer i bolagets ledning. 

Riktlinjer fastställda vid årsstämman 2007

För VD uppgår den fasta lönen för närvarande till  
300 000 SEK per månad. Den rörliga lönen baseras på 

koncernens resultat. Under förutsättning att avkast-
ningen på eget kapital är 15 procent eller högre utgår 
från och med den 1 januari 2007 bonus med högst 3,6 
MSEK per räkenskapsår.

Ledande befattningshavare skall erbjudas en mark-
nadsmässig totalkompensation som ska möjliggöra 
att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall 
beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. 
Ersättningen skall bestå av grundlön, tjänstepension 
och övriga förmåner. Flera ledande befattningshavare 
har i likhet med viss övrig personal beroende på an-
ställningsavtal och avdelningstillhörighet rätt till rörlig 
ersättning enligt koncernens olika vinstandelssystem. 
Kostnaden för koncernens vinstandelssystem kan högst 
uppgå till 40 procent av avdelningens rörelseresultat 
före vinstdelning. Det utgår inte någon rörlig ersättning 
om resultatet är negativt för den aktuella avdelningen. 
 
Pension

VD skall ha rätt till tjänstepension motsvarande en 
årspremie om 10 prisbasbelopp. Övriga medlemmar av 
bolagsledningen skall ha rätt till pensioner enligt HQ 
Bank AB:s policy respektive HQ Fonder Sverige AB:s 
policy. Pensionsåldern är 65 år.
 
Övrigt 

Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknads-
mässiga och bidra till att underlätta befattningsha-
varens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. 
Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsäg-
ningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning 
vanligen upphöra på den anställdes begäran med en 
uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets 
begäran med en uppsägningstid av fyra till tolv måna-
der. oförändrad lön utgår under uppsägningstiden.

Styrelsen ämnar löpande föreslå att ledande 
befattningshavare liksom övrig personal äger rätt att 
teckna sig för personalkonvertibler enligt de konverti-
belprogram styrelsen föreslår bolagsstämman från tid 
till annan. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående 
riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl som motiverar det. 

Incitamentsprogram 

För att ge medarbetare större möjlighet till delaktighet 
i HQ:s verksamhet och utveckling har det riktats två 
konvertibelprogram till personalen under 2006 samt 
ytterligare ett konvertibelprogram under 2007. Vidare 
har Investment AB Öresund under hösten 2007 riktat 
ett erbjudande till samtliga medarbetare att förvärva 
köpoptioner i HQ. För utförlig redogörelse för samtliga 
utestående konvertibelprogram se not 24. 

styrelsens rapport om intern kontroll  
avseende finansiell rapportering 

Intern kontroll avseende finansiell rapportering är en 
process som utformats i syfte att ge rimlig säkerhet 
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avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rap-
porteringen och huruvida de finansiella rapporterna är 
framtagna i överensstämmelse med god redovisnings-
sed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav 
på noterade bolag. 

De interna kontrollaktiviteterna ingår i HQ:s 
administrativa rutiner. Intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen inom HQ kan beskrivas i 
enlighet med följande ramverk: 

Kontrollmiljö 

HQ:s interna kontroll baseras på en kontrollmiljö som 
omfattar värderingar och ledningskultur, uppföljning, 
en tydlig och transparent organisationsstruktur, upp-
delning av arbetsuppgifter, dualitetsprincipen, kvalitet 
och effektivitet i intern kommunikation, samt en obero-
ende utvärderingsprocess. 

Basen för den interna kontrollen avseende den finan-
siella rapporteringen utgörs av en kontrollmiljö med 
organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar 
som dokumenterats och kommunicerats i styrande 
dokument såsom interna policies, riktlinjer och instruk-
tioner, samt befattningsbeskrivningar för kontrollerande 
funktioner. Arbetsordningar för styrelse och verkstäl-
lande direktör, instruktioner för Risk, finans och krediter 
och Juridik & compliance, kreditinstruktion samt attest-
instruktion kan nämnas som exempel på detta.

Riskbedömning 

Riskhanteringen inom HQ är proaktiv och uppföljande 
med tyngdpunkt på löpande kontroller och utbild-
ningsinsatser. Bolaget upprätthåller en hög riskhante-
ringsstandard och tillämpar tillgängliga tekniker och 
metoder på ett kostnadseffektivt sätt. Riskhantering 
anses vara en integrerad del av affärsverksamheten. 

Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteterna innefattar såväl generella som mer 
detaljerade kontroller, avsedda att förhindra, upptäcka 
och korrigera fel och avvikelser. Kontrollaktiviteterna 
utarbetas och dokumenteras på bolags- och avdel-
ningsnivå. Respektive avdelningschef inom HQ är den 
som i första hand är ansvarig för att hantera de risker 
som är knutna till den egna avdelningens verksamhet 
och finansiella rapporteringsprocesser. Risk, finans och 
krediter utför löpande kontroller för att säkerställa att 
denna riskhantering fungerar. 

Information och kommunikation 

Bolaget har informations- och kommunikationsvägar 
som syftar till att främja fullständighet och riktighet i 
den finansiella rapporteringen, exempelvis genom att 
styrande dokument i form av interna policies, riktlinjer 
och instruktioner avseende den finansiella rapporte-
ringen gjorts tillgängliga och kända för berörd personal 

via HQ:s Intranät. Det interna regelverket med policies, 
riktlinjer och instruktioner utgör det viktigaste verk-
tyget för informationsgivning och instruktioner med 
syfte att säkerställa den finansiella rapporteringen. 

Uppföljning 

Styrelsen erhåller månatliga ekonomiska rapporter och 
vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets 
och koncernens ekonomiska situation. Inför varje 
styrelsemöte i HQ Bank AB erhåller styrelsen rapport 
från chefen för Risk, finans och krediter och chefen för 
Juridik & compliance. Samtliga dessa rapporter baserar 
sig på en utvärdering av den egna verksamheten och 
rapporteringen täcker hela organisationen. 

Styrelsen granskar också den finansiella kvartalsrap-
porteringen och årsbokslutet, de externa revisorer-
nas och de oberoende granskarnas iakttagelser och 
slutsatser. 

Intern kontroll avseende finansiell rapportering 
ingår som en av många processer i utvärderingen av 
den egna verksamheten. 

Inom HQ finns olika interna grupper bestående av 
företrädare för Ekonomiavdelningen, Risk, finans och 
krediter, Juridik & compliance och Backoffice, bland 
annat med syfte att säkerställa övervakning av kvali-
teten på den finansiella rapporteringen, effektiviteten 
i kontrollstrukturen samt efterlevnaden av styrande 
dokument i form av interna policies, riktlinjer och 
instruktioner.

Utvärdering och ställningstagande  
avseende internrevision

HQ har inrättat en oberoende granskningsfunktion 
som på styrelsens uppdrag utvärderar och granskar att 
bolaget följer Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 
2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag. 
HQ:s Revisionskommitté beslutar vilka gransknings-
uppdrag som skall genomföras. Därutöver kan när så 
är påkallat enskilda granskningsuppdrag komma att 
genomföras för att säkerställa att adekvata kontroller 
finns och att rutiner och rutinbeskrivningar efterlevs.

Revisionskommittén skall efter förslag från VD i HQ 
eller VD i respektive koncernbolag besluta om hur den 
oberoende granskningen skall organiseras. Vid utform-
ningen skall hänsyn tas till tillämpliga författningar, 
föreskrifter och allmänna råd. oberoende granskning 
som utförs internt leds av chefen för Risk, finans och 
krediter. Enheten får dock ej utföra granskning som 
avser arbetet inom den egna enheten.  

I det fall en anställd inom HQ-koncernen skall an-
vändas för uppdrag får vederbörande ej inneha något 
annat operativt uppdrag inom HQ-koncernen som kan 
medföra en intressekonflikt.

VD i HQ eller VD i respektive koncernbolag kan 
även anlita revisionsföretag eller konsulter för att 
genomföra uppdrag avseende oberoende granskning, 
när detta bedöms vara mer effektivt och/eller för att 
undvika eventuell intressekonflikt.
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förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för HQ AB 
(publ), organisationsnummer 556573-5650, får härmed 
lämna redovisning för verksamhetsåret 2007. HQ AB  
är moderbolag i HQ-koncernen. 

verksamhetsbeskrivning

HQ är en idédriven mervärdesleverantör av finan-
siella tjänster med fokus på att bli förstahandsval för 
entreprenörer, institutioner och privatpersoner på den 
svenska marknaden. Verksamheten omfattar främst 
finansiell rådgivning, värdepappershandel och kapital-
förvaltning. Koncernen är organiserad i två affärsområ-
den, HQ Investment Banking och HQ Private Banking. 
Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Verksamheten 
bedrivs även från kontor i Göteborg, Halmstad, Kalmar, 
Malmö, norrköping, Umeå och Visby. Antalet anställda 
i koncernen uppgick vid årets utgång till 250 (244). 

Moderbolagets verksamhet består i att äga och för-
valta aktier och andelar.

HQ AB är noterat på oMX nordic Mid cap, Stock-
holm.

resultatutveckling 

HQ redovisar för perioden 1 januari – 31 december 
2007 ett rörelseresultat på 405 (350) MSEK, och ett 
resultat efter skatt på 290 (250) MSEK, motsvarande 
10,5 (9,2) SEK per aktie efter utspädning. Avskrivningar 
på immateriella anläggningstillgångar hänförliga till 
fusionen med HQ Fonder har belastat resultatet med 
12 (12) MSEK. Under året har HQ återköpt ett tidigare 
emitterat förlagslån till överkurs, vilket påverkat rörel-
sens intäkter negativt med 4,3 MSEK. Den finansiella 
oro som delvis präglat andra halvåret har inverkat 
negativt på Tradingen som redovisar ett rörelseresultat 
på –15 (74) MSEK, det första förluståret för Tradingen 
sedan starten 1994. Inom samtliga övriga delar har re-
sultatutvecklingen varit fortsatt stark med en resultat-
tillväxt om 52 procent till 420 (276) MSEK. Skalbarhe-
ten i affären visar sig allt tydligare. Volymtillväxten har 
bidragit till en kraftig ökning av återkommande intäkter 
i form av förvaltningsarvoden och räntenetto från 
depåkunder. Återkommande intäkter ökar snabbare än 
fasta kostnader vilket ger en stabil grund för en fortsatt 
lönsam expansion. Stabiliteten bekräftas även av att 
koncernens kostnader exklusive vinstdelning till 102 
procent täcks av återkommande intäkter.

Sammantaget ökade rörelsemarginalen till 41 (38) 
procent.

Totalt uppgick rörelsens intäkter till 986 (931) MSEK, 
en ökning med 6 procent. Provisionsnettot ökade med 
24 procent till 815 (659) MSEK. Av provisionsintäkterna 
utgjordes 962 (811) MSEK av sekundära provisioner, en 
ökning med 19 procent. Ökningen förklaras med inflöde 
av förvaltade volymer som genererat större andel åter-
kommande intäkter i form av förvaltningsarvoden. I pro-
visionsintäkterna ingår även intäkter från finansiell råd-
givning och så kallad underwriting med 169 (114) MSEK, 

en ökning med 48 procent. Egenhandel, bestående av 
nettoresultat av finansiella transaktioner och utdelningar, 
minskade med 36 procent till 149 (232) MSEK varav Tra-
ding stod för 44 (182) MSEK. I takt med ökat nettoinflöde 
av nya kundvolymer har andelen återkommande intäkter 
ökat. Med återkommande intäkter avses förvaltningsar-
voden och räntenetto från allmänheten med avdrag för 
provisionskostnader. De återkommande intäkterna inom 
HQ Private Banking ökade med 39 procent till 388 (279) 
MSEK, vilket innebär att 142 (116) procent av HQ Private 
Bankings löpande kostnader exklusive vinstdelning täck-
tes av återkommande intäkter. Sett till hela koncernen 
täcktes löpande kostnader exklusive vinstdelning till 102 
(72) procent av återkommande intäkter. 

Rörelsens kostnader var oförändrade och uppgick 
totalt till 581 (581) MSEK. Till följd av nyrekryteringar 
under senare delen av 2006 för utökad kompetens 
ökade personalkostnaderna exklusive vinstdelning med 
12 procent till 238 (213) MSEK. Under 2007 har antalet 
anställda varit i det närmaste konstant och det bedöms 
inte behövas några väsentliga investeringar i organi-
sation eller system för att möta en ökad efterfrågan. 
Vinstandelsavsättningen minskade med 33 MSEK 
till 173 (206) MSEK som en effekt av den negativa 
resultatutvecklingen inom Trading. Vinstandelsavsätt-
ningen motsvarar 30 (37) procent av rörelseresultatet 
innan avsättning. Vinstandelssystemet är direkt kopplat 
till resultatet och det utgår inte någon vinstandel om 
resultatet är negativt för den aktuella avdelningen. 
Övriga kostnader ökade med 4 procent och uppgick 
till 170 (163) MSEK. Ökningen är främst hänförlig till 
olika affärsutvecklingsprojekt i syfte att ytterligare ef-
fektivisera HQ:s affärsmodell och erbjudande till kund. 
Därtill har flera nya produkter lanserats under året, 
vilket resulterat i högre marknadsföringskostnader.

Moderbolaget redovisade för perioden en nettoom-
sättning uppgående till 0 (1) MSEK och ett resultat före 
dispositioner och skatt om 340 (131) MSEK.

private banking

Rörelseintäkterna för HQ Private Banking uppgick till 
767 (598) MSEK, en ökning med 28 procent i förhål-
lande till föregående år. Ökningen förklaras främst av 
förvaltningsarvoden och räntenetto som ökade med 
30 procent till 598 (459) MSEK. courtage och övriga 
försäljningsprovisioner ökade med 19 procent till 409 
(345) MSEK.

nettoinflödet av förvaltat kapital inom HQ Private 
Banking uppgick under perioden till 8,3 Mdr SEK, vilket 
ger en organisk tillväxt på 13 procent. I takt med inflöde 
av nya volymer har återkommande intäkter, i form av 
förvaltningsarvoden och räntenetto efter avdrag för 
provisionskostnader, ökat med 39 procent till 388 (279) 
MSEK, motsvarande 51 (47) procent av HQ Private Ban-
kings totala intäkter. Samtidigt innebär det att 142 (116) 
procent av HQ Private Bankings löpande kostnader ex-
klusive vinstdelning täcktes av återkommande intäkter.
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Utöver ett attraktivt erbjudande är distributionskraften 
viktig för att attrahera nytt kapital. HQ har under lång 
tid byggt upp ett omfattande distributionsnät som 
marknadsför och säljer HQ:s produkter. Under tredje 
kvartalet förstärktes distributionskraften ytterligare i 
och med att HQ slöt strategiskt viktiga samarbetsav-
tal med Swedbank samt Aktia, som är en av Finlands 
största sparbanker med 76 kontor, avseende distri-
bution av fonder och så kallade kapitalgaranterade 
produkter. Utöver förstärkt distributionskraft öppnar 
sig nu en ny geografisk marknad. De nya avtalen gene-
rerade redan under fjärde kvartalet ett inflöde om drygt 
200 MSEK. 

Affärsområdet redovisade ett rörelseresultat på 385 
(252) MSEK, en ökning med 53 procent. 

Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 120 (115). 

investment banking

Rörelseintäkterna för HQ Investment Banking uppgick 
till 205 (322) MSEK, en minskning med 36 procent 
i förhållande till föregående år. Intäktsminskningen 
är direkt hänförlig till Trading som redovisar en 
intäktsminskning om 136 MSEK. Övriga delar inom 
Investment Banking utvecklas positivt och har under 
flera år byggt upp en stabil plattform och en uthållig 
lönsamhet. Rörelsemarginalen har i snitt uppgått till 33 
procent sedan 2004 och förutsättningarna för fortsatt 
tillväxt bedöms som goda, särskilt inom corporate 
Finance som upplevde något av ett genombrott under 
2007 och redovisade ett starkt år trots en turbulent 
marknad. Under året har flera strukturerade placeringar 
och rådgivningsuppdrag genomförts, vilket medfört att 
intäkterna från finansiell rådgivning och underwriting 
ökade med 46 procent till 60 (41) MSEK.

Tradingen minskade nettoresultatet av finansiella 
transaktioner inklusive utdelningar med 76 procent 
till 44 (182) MSEK. Det försämrade resultatet är en 
effekt av den finansiella oro som präglat andra halvåret 
2007. Förutsättningarna för att bedriva egenhandel har 
varit ogynnsamma, vilket främst förklaras av att priset 
för risk successivt ökat och likviditeten minskat. Som 
tidigare kommunicerats pågår en omstrukturering av 
Tradingen i dess nuvarande form. Det totala omfånget 
i portföljen har successivt minskat samtidigt som 
risken reducerats. Tradingen redovisade ett rörelsere-
sultat på –15 (74) MSEK.

Tjänsteområdet Equities fortsätter att utvecklas 
positivt och uppvisade ett förbättrat resultat. Strategin 
att fokusera på case driven analys visar sig fortsatt 
framgångsrik och bekräftas inte bara av ett förbättrat 
resultat, utan även av kvalitén i intäkterna. Rörelsere-

sultatet inom Equities förbättrades med 12 procent till 
55 (49) MSEK. 

Affärsområdet redovisade ett rörelseresultat på 55 
(130) MSEK, en minskning med 58 procent. Exklusive 
Trading uppgick rörelseresultatet till 70 (55) MSEK, en 
ökning med 27 procent.

Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 46 (51). 

finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick till 1 238 (1 477 per 
den 31 december 2006) MSEK. Eget kapital uppgick 
till 1 182 (1 047 per den 31 december 2006) MSEK, 
motsvarande 44 (39 per den 31 december 2006) 
SEK per aktie. Kapitaltäckningsgraden för koncernen 
uppgick till 21 (29 per den 31 december 2006) procent, 
motsvarande en kapitaltäckningskvot om 2,63. Minsk-
ningen förklaras nästan uteslutande av effekten av nya 
kapitaltäckningsregler (Basel II). nuvarande nivå på 
kapitaltäckningsgrad överstiger dels legala krav om en 
minsta kapitaltäckningsgrad om 8 procent och dels 
HQ:s nya finansiella mål om lägst 10 procents kapital-
täckningsgrad. 

Den genomsnittliga in- och utlåningen från respek-
tive till allmänheten har ökat jämfört med föregående 
år. Räntenettot hänförligt till HQ:s depåkunder har 
härav ökat med 43 procent till 77 (54) MSEK. 

nya finansiella mål

För att bättre spegla HQ:s nuvarande verksamhet, med 
fokus på stabila och återkommande intäktsströmmar, 
och för att på ett mer adekvat sätt styra och följa upp 
den finansiella utvecklingen har styrelsen i HQ AB 
fastställt följande nya finansiella mål:

   Rörelsemarginalen skall vara i genomsnitt lägst 35 
procent.

   nettoinflöde av förvaltat kapital inom Private Ban-
king skall vara lägst 10 procent per år.

   Återkommande intäkters andel av totala kostnader 
exklusive vinstdelning skall vara lägst 100 procent.

   Kapitaltäckningsgraden skall vara lägst 10 procent.

För helåret 2007 uppgick nettoinflödet till 13 procent 
och rörelsemarginalen till 41 procent. De återkomman-
de intäkternas andel av de totala kostnaderna exklusive 
vinstdelning var 102 procent, medan kapitaltäcknings-
graden uppgick till 21 procent.

förvaltningsberättelse
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Tidigare finansiella mål:

   Rörelsemarginalen skall i genomsnitt lägst vara  
25 procent.

   Tillväxten i förvaltad volym skall vara i genomsnitt 
20 procent per år.

   Kapitaltäckningsgraden skall lägst vara 15 procent.

risker och osäkerhetsfaktorer

HQ:s verksamhet medför dagligen risker som mäts, 
kontrolleras och vid behov reduceras i syfte att skydda 
företagets kapital och anseende, se not 28. Det sätt på 
vilket HQ identifierar, följer upp och hanterar dessa 
risker utgör en central del av verksamheten. 

Företagets styrelse och ledning tar aktiv del i framta-
gandet av riktlinjer för riskhanteringen. Dessa riktlinjer 
utvärderas och förändras löpande.

De risker företaget har att hantera inom affärsområ-
den och administration är:

   Marknadsrisker. 

   Motparts-/kreditrisker.

  Likviditets-/finansieringsrisker.

  Legala/etiska risker.

   operativa risker.

tvister

I koncernen pågår, inom ramen för den löpande affärs-
verksamheten, ett mindre antal tvister avseende förhål-
landevis små belopp. I den mån förlustrisk bedömts 
föreligga har reserveringar gjorts.

styrelsens arbete

HQ AB:s styrelse består av nio ledamöter valda av 
årsstämman. För uppgifter om ledamöterna hänvisas 
till sidan 80. 

Under verksamhetsåret 2007 har tolv styrelsesam-
manträden hållits varav ett möte varit konstituerande. 
Styrelsens arbete sker enligt en av styrelsen antagen 

arbetsordning vilken omprövas årligen. Bolagets revi-
sorer har under året haft löpande kontakt med HQ:s 
revisionskommitté, samt deltagit vid ett styrelsemöte 
och därvid rapporterat sina iakttagelser utifrån utfört 
revisionsarbete.

riktlinjer för ersättning till  
ledande befattningshavare

Enligt Aktiebolagslagen ska årsstämman varje år,  
på förslag av styrelsen, fatta beslut om riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna 
ska omfatta VD och andra personer i bolagets ledning. 

Riktlinjer fastställda vid årsstämman 2007

För VD uppgår den fasta lönen för närvarande till  
300 000 SEK per månad. Den rörliga lönen baseras  
på koncernens resultat. Under förutsättning att avkast-
ningen på eget kapital är 15 procent eller högre utgår 
från och med den 1 januari 2007 bonus med högst  
3,6 MSEK per räkenskapsår.

 Ledande befattningshavare skall erbjudas en mark-
nadsmässig totalkompensation som ska möjliggöra 
att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall 
beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. 
Ersättningen skall bestå av grundlön, tjänstepension 
och övriga förmåner. Flera ledande befattningshavare 
har i likhet med viss övrig personal beroende på an-
ställningsavtal och avdelningstillhörighet rätt till rörlig 
ersättning enligt koncernens olika vinstandelssystem. 
Kostnaden för koncernens vinstandelssystem kan 
högst uppgå till 40 procent av avdelningens rörelse-
resultat före vinstdelning. Det utgår inte någon rörlig 
ersättning om resultatet är negativt för den aktuella 
avdelningen. 

 
Pension

VD skall ha rätt till tjänstepension motsvarande en 
års premie om 10 prisbasbelopp. Övriga medlemmar av 
bolagsledningen skall ha rätt till pensioner enligt HQ 
Bank AB:s policy respektive HQ Fonder Sverige AB:s 
policy. Pensionsåldern är 65 år.

 

förvaltningsberättelse
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Övrigt 

Övriga ersättningar och förmåner skall vara mark-
nadsmässiga och bidra till att underlätta befattnings-
havarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. 
Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsäg-
ningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning 
vanligen upphöra på den anställdes begäran med en 
uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets 
begäran med en uppsägningstid av fyra till tolv måna-
der. oförändrad lön utgår under uppsägningstiden.

 Styrelsen ämnar löpande föreslå att ledande 
befattningshavare liksom övrig personal äger rätt att 
teckna sig för personalkonvertibler enligt de konverti-
belprogram styrelsen föreslår bolagsstämman från tid 
till annan. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående 
riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl som motiverar det. 

Incitamentsprogram 

För att ge medarbetare större möjlighet till delaktighet 
i HQ:s verksamhet och utveckling har det riktats två 
konvertibelprogram till personalen under 2006 samt 
ytterligare ett konvertibelprogram under 2007 (se not 
14). Vidare har Investment AB Öresund under hösten 
2007 riktat ett erbjudande till samtliga medarbetare att 
förvärva köpoptioner i HQ. 

Förslag till riktlinjer inför årsstämman 2008

Styrelsen avser föreslå årsstämman 2008 oförändrade 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Återköpsprogram

HQ arbetar idag med ett relativt stort eget kapital. 
För att uppnå flexibilitet beträffande storleken på det 
egna kapitalet under året föreslår styrelsen för års-
stämman att styrelsen bemyndigas att genomföra ett 
återköpsprogram uppgående till maximalt 10 procent 
av aktierna i HQ. Bemyndigandet föreslås få utnyttjas 
fram till nästa årsstämma.

valberedning

Valberedningen består av Erik Törnberg, som re-
presenterar Investment AB Öresund, Eva Qviberg, 
som representerar familjen Qviberg, Peter Lind som 
representerar AB Skrindan och christer Sandberg som 
representerar Sten Mörtstedt med bolag. Erik Törnberg 
är valberedningens ordförande. Valberedningen har 
för avsikt att i god tid före årsstämman, 4 april 2008, 
presentera förslag avseende val av styrelse samt övriga 
frågor valberedningen har att behandla.

aktier och ägarförhållanden

Det finns sammanlagt 27 114 480 utestående stamak-
tier i HQ AB. Samtliga aktier har samma rättigheter i 
bolaget. Det finns inga begränsningar i överlåtbarhet 
på grund av bestämmelser i bolagsordningen. 

Det finns per 2007-12-31 en aktieägare som har ett 
direkt ägande över 10 procent av röster och kapital i 
bolaget. Investment AB Öresunds ägarandel uppgick 
per 2007-12-31 till 22,2 procent.

På årsstämman 2007 bemyndigades styrelsen att 
förvärva eller överlåta egna aktier i HQ AB uppgående 
till maximalt 10 procent av aktierna. Bemyndigandet 
gäller fram till årsstämman 2008 och har inte utnytt-
jats under året. Styrelsen avser föreslå att årsstämman 
2008 beslutar om samma bemyndigande för styrelsen 
om förvärv och överlåtelse av egna aktier att gälla fram 
till årsstämman 2009.

 Tillsättande och entledigande av styrelseledamöter 
samt ändring av bolagsordning sker genom beslut på 
bolagsstämma enligt aktiebolagslagen. Det finns inga 
särskilda bestämmelser i bolagsordningen som i övrigt 
reglerar dessa frågor.

miljöarbete

Den verksamhet som HQ bedriver har ingen direkt 
påverkan på den yttre miljön. HQ arbetar dock aktivt 
med optimering av återvinning av kontorsprodukter i 
form av papper och datamaterial. Vid inköp eftersträ-
vas alltid val av miljövänliga alternativ. 

ny vd – mikael könig

Den 3 september 2007 aviserade Patrik Enblad sin 
avgång som verkställande direktör för HQ. Den 6 sep-
tember 2007 utsåg styrelsen Mikael König till ny VD, 
med tillträde 10 september 2007. Mikael har arbetat på 
HQ sedan 1993, senast som vice VD för HQ Bank och 
chef för HQ Private Banking. 

Utsikter 

Andra halvåret 2007 liksom inledningen på 2008 har 
präglats av en instabil kapitalmarknad och det är svårt 
att bedöma hur utvecklingen kommer att se ut i det 
korta perspektivet. En negativ utveckling kommer 
givetvis även att påverka HQ:s verksamhet samti-
digt som en allt högre andel återkommande intäkter 
starkt bidragit till ökad stabilitet och successivt sänkt 
risknivån i verksamheten. Detta ger HQ manöverut-
rymme att verka offensivt. Rådande börsklimat ger 
även möjligheter då det finns faktorer som talar för en 
strukturomvandling i finansbranschen under 2008. HQ 
har byggt upp en plattform och en ledande position 
inom Private Banking som möjliggör en aktiv roll i en 
eventuell konsolidering. 

Under 2008 planeras en expansion inom Alterna-
tiva Investeringar som är ett område med hög tillväxt- 
och lönsamhetspotential som skapar mervärde för 
såväl kunder som aktieägare. För HQ:s kunder innebär 
det en möjlighet att investera i tillgångsslag som inte 
korrelerar lika starkt med aktiemarknaden som en ren 
aktieplacering.

Sammantaget har HQ ett unikt erbjudande, en 
skalbar affärsmodell och därmed goda förutsättningar 
för fortsatt stark omsättnings- och resultattillväxt, såväl 
på kort som på lång sikt.
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Stockholm den 27  februari 2008

Mats Qviberg
STYRELSEoRDFÖRAnDE

    

    

Stefan Dahlbo carolina Dybeck Happe Thomas Erséus  curt Lönnström
STYRELSELEDAMoT STYRELSELEDAMoT STYRELSELEDAMoT STYRELSELEDAMoT

Johan Piehl Anne-Marie Pålsson Pernilla Ström
STYRELSELEDAMoT STYRELSELEDAMoT STYRELSELEDAMoT

Mikael König
VERKSTÄLLAnDE DIREKTÖR

    

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 februari 2008

KPMG Bohlins AB

Johan Dyrefors
AUKToRISERAD REVISoR

TSEK 
 

till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst 66 507

Årets resultat 244 895

311 402

styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

till aktieägarna utdelas 10 SEK per aktie, totalt 271 145

i ny räkning balanseras 40 257

311 402

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalyser och bokslutskommentarer.

Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovis-
ningsstandarder som avses i Europaparlamentet och rådets förordning, (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder respektive god redovisningssed, och ger en rättvisande 
bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive 
moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen 
står inför.
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MSEK noT 2007 2006

Provisionsintäkter 2 1 131 925

Provisionskostnader 3 –316 –266

Ränteintäkter 4 155 90

Räntekostnader 5 –139 –53

Erhållna utdelningar 6 204 74

nettoresultat av finansiella transaktioner 7 –55 158

Övriga rörelseintäkter 8 6 3

Summa rörelsens intäkter 986 931

Personalkostnader 9 –411 –419

Övriga allmänna administrationskostnader 9 –107 –101

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10 –19 –18

Övriga rörelsekostnader 11 –44 –44

Kreditförluster, netto 12 0 1

Summa rörelsens kostnader –581 –581

Rörelseresultat 405 350

Skatt på årets resultat 13 –115 –100

Årets resultat 290 250

Varav minoritetens andel av årets resultat 0 0

Resultat per aktie före utspädning, SEK 14 10,7 9,2

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 14 10,5 9,2

Utdelning per aktie (för 2007 föreslagen utdelning) 26 10,00 6,00

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 14 27 114 480 27 114 480

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 14 29 165 243 27 590 453

Utestående antal aktier före utspädning 26 27 114 480 27 114 480

Utestående antal aktier efter utspädning 26 29 527 880 27 927 880

Definition av beräkning av antal aktier se sidan 82.

resUltaträkningar för koncernen
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balansräkningar för koncernen

tillgÅngar, MSEK noT 2007-12-31 2006-12-31

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 0 0

Utlåning till kreditinstitut  1 238 1 477

Utlåning till allmänheten 15 2 526 1 157

obligationer och andra räntebärande värdepapper 16 9 22

Aktier och andelar 17 2 214 2 906

Andelar i joint ventures 19  0     – 

Immateriella anläggningstillgångar 20 574 587

Materiella tillgångar 21 8 11

Skattefordringar 159 53

Övriga tillgångar 22 2 455 1 418

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 55 50

Summa tillgångar 9 238 7 681

skUlder ocH eget kapital

Skulder till kreditinstitut   1 516     134    

In- och upplåning från allmänheten  3 451 2 493

Emitterade värdepapper 24 334 159

Skatteskulder 72 161

Övriga skulder 23 2 173 3 306

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 276 280

Uppskjuten skatteskuld 13 234 101

Summa skulder 8 056 6 634

Aktiekapital 26 68 68

Övrigt tillskjutet kapital 26 521 513

Balanserad vinst inklusive årets resultat 26 592 465

Summa eget kapital hänförligt till HQ:s aktieägare 1 181 1 046

Minoritetens andel av eget kapital 1 1

Summa eget kapital 1 182 1 047

Summa skulder och eget kapital 9 238 7 681

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 29
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förändring av eget kapital – koncernen

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

MSEK noT 26
Aktie- 

kapital
Övr. tillskju- 

tet kapital
Balanserad 

vinst Summa
Minoritets-

intresse
Summa 

eget kapital

Ingående eget kapital 2006-01-01 68 511 296 875 0 875

Årets resultat      – –     250 250  –    250

Summa förmögenhetsförändringar,  
exkl. transaktioner med bolagets ägare  –       –      250 250 0 250

Utdelning  –     –    –81 –81 – –81

Minoritetsintresse – – – – 1 1

Egetkapitalandel konvertibellån – 2    – 2  –    2

Eget kapital 2006-12-31 68 513 465 1 046 1 1 047

Ingående eget kapital 2007-01-01 68 513 465 1 046 1 1 047

Årets resultat – – 290 290 – 290

Summa förmögenhetsförändringar,  
exkl. transaktioner med bolagets ägare – – 290 290 0 290

Utdelning – – –163 –163 – –163

Minoritetsintresse – – – – 0 0

Egetkapitalandel konvertibellån – 8 8 – 8

Eget kapital 2007-12-31 68 521 592 1 181 1 1 182
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MSEK noT 2007 2006

Övriga rörelseintäkter 0 1

Övriga externa kostnader –11 –8

Personalkostnader 9 –8 –6

Rörelseresultat –19 –13

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 18 380 154

Resultat från återköp av emitterade värdepapper 24 –5 –

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 5 2

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 –21 –12

Resultat efter finansiella poster 340 131

Bokslutsdispositioner – –

Resultat före skatt 340 131 

Skatt på årets resultat 13 –95 –16

Årets resultat 245 115 

resUltaträkningar för moderbolaget

tillgÅngar , MSEK noT 2007–12–31 2006–12–31

anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 797 801

Andelar i joint ventures 19 0 –

Andra långfristiga fordringar 6 0

Summa anläggningstillgångar 803 801

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 

Fordringar hos koncernföretag 514 211

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1

Summa kortfristiga fordringar 515 212

Kassa och bank 5 1

Summa omsättningstillgångar 520 213

Summa tillgångar 1 323 1 014

balansräkningar för moderbolaget



+ HQ 2007

42     balansräkningar för moderbolaget

balansräkningar för moderbolaget

eget kapital ocH skUlder, MSEK noT 2007–12–31 2006–12–31

eget kapital 26

Bundet eget kapital

Aktiekapital 68 68

Reservfond 525 525

Summa bundet eget kapital 593 593

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 66 105

Årets resultat 245 115

Summa fritt eget kapital 311 220

Summa eget kapital 904 813

långfristiga skulder

Emitterade värdepapper 24 331 174

Summa långfristiga skulder 331 174

kortfristiga skulder

Skatteskuld 69 15

Övriga skulder 1 1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 10

Uppskjuten skatteskuld 13 3 1

Summa kortfristiga skulder 88 27

Summa skulder och eget kapital 1 323 1 014

poster inom linJen

ställda säkerheter Inga Inga

ansvarsförbindelser

Generellt borgensåtagande för dotterföretag 29

noter ej direkt relaterade till enskilda resultat- och balansräkningsposter
not   1  Information per segment.
not 27  Klassificering av finansiella instrument.
not 28  Risker, riskhantering och kapitaltäckningsanalys.
not 29  Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och övriga upplysningar.

Avvikelser i moderbolagets resultat- och balansräkningar jämfört med tidigare 
lämnad bokslutskommuniké förklaras av erhållna koncernbidrag.
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förändring av eget kapital – moderbolaget 

MSEK noT 26
Aktie– 
kapital

Reserv– 
fond

Fritt eget 
kapital

Summa eget 
kapital

Ingående eget kapital 2006-01-01 68 525 184 777

Årets resultat 115 115

Summa förmögenhetsförändringar,  
exkl. transaktioner med bolagets ägare – – 115 115

Utdelning – – –81 –81

Egetkapitalandel konvertibellån – – 2 2

Eget kapital 2006-12-31 68 525 220 813

Ingående eget kapital 2007-01-01 68 525 220 813

Årets resultat 245 245

Summa förmögenhetsförändringar,  
exkl. transaktioner med bolagets ägare – – 245 245

Utdelning – – –163 –163

Egetkapitalandel konvertibellån – – 9 9

Eget kapital 2007-12-31 68 525 311 904
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kassaflödesanalYser

           Koncernen          Moderbolaget

kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 2007 2006 2007 2006

Resultat före skatt och minoritet 405 350 340 131

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet, m.m.

Av- och nedskrivningar 19 18 – 0

Resultat vid försäljning av långfristiga värdepappersinnehav – – – –2

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 2 0 2 0

Betald inkomstskatt –178 –60 –38 –29

248 308 304 100

förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder

Ökning/Minskning av utlåning till allmänheten –1 370 –187 – –

Ökning/Minskning av värdepapper, omsättningstillgångar –281 960 4 –

Ökning/Minskning av övriga tillgångar –54 –593 –19 –95

Ökning/Minskning av skulder till kreditinstitut 1 381 –319 – –

Ökning/Minskning av in- och upplåning från allmänheten 1 044 460 – –

Ökning/Minskning av övriga skulder –1 217 483 –285 –18

Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder –497 804 –300 –113

Kassaflöde från den löpande verksamheten –249 1 112 4 –13

investeringsverksamheten

Likvidation dotterbolag – – – 16

Försäljning av materiella tillgångar 0 0 – –

Förvärv av andelar i joint venture 0 – 0 –

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar –4 –6 0 0

Investering i koncernföretag  0 0 – –1

Kassaflöde från investeringsverksamheten –4 –6 0 15

finansieringsverksamheten

Emission av värdepapper 268 78 268 78

Utbetald utdelning –163 –81 –163 –81

Återköp förlagslån –91 – –105 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 –3 0 –3

Årets kassaflöde –239 1 103 4 –1

Likvida medel vid årets början 1 477 374 1 2

Likvida medel vid årets slut 1 238 1 477 5 1

erhållen utdelning och ränta samt erlagd ränta

Erhållen utdelning/koncernbidrag 204 74 380 154

Erhållen ränta 155 89 2 2

Erlagd ränta –139 –47 –21 –10

likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 0 0 – –

Utlåning till kreditinstitut 1 238 1 477 5 1

1 238 1 477 5 1
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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, samt Finansinspektionens föreskrifter 
FFFS 2006:16. Vidare har Lagen om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL 1995:1559) 
samt Redovisningsrådets rekommendation RR 30:06 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner til-
lämpats.

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.

koncernredovisning

förutsättningar vid upprättande av moderbolagets 
och koncernens finansiella rapporter

Moderbolagets funktionella valuta är svenska SEK som 
även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och 
för koncernen. Det innebär att de finansiella rappor-
terna presenteras i svenska SEK. Samtliga belopp, om 
inte annat anges, är avrundade till närmaste miljon. 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar 
och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella 
tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde 
består av derivatinstrument och finansiella tillgångar 
klassificerade som finansiella tillgångar och skulder 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna för kon-
cernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder 
som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om 
inte annat framgår nedan. Koncernens redovisnings-
principer har tillämpats konsekvent på rapportering 
och konsolidering av moderbolag och dotterföretag.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har 
godkänts för utfärdande av styrelsen den 27 februari 
2008. Koncernens resultat- och balansräkning och 
moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål 
för fastställelse på årsstämman den 4 april 2008. 
 

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 
tilläm pningen av IFRS som har en betydande inverkan 
på de finansiella rapporterna och gjorda uppskatt-
ningar som kan medföra väsentliga justeringar i det 
påföljande 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.

Bedömning av om marknaden för finansiella instru-
ment är aktiv eller inaktiv. Bestämning av verkligt värde 
för finansiella instrument omfattar kritiska bedöm-
ningar vid:

   Val av värderingstekniker.

   Bedömning av när noterade priser inte motsvarar 
verkligt värde.

   Fastställande av anpassning till verkligt värde för att 
beakta relevanta riskfaktorer.

   Bedömning av vilka marknadsparametrar som är 
observerbara.

I samtliga fall grundas besluten på en professionell 
bedömning i enlighet med HQ:s redovisnings- och 
värderingspolicier. Se även avsnitt nedan om ”Bestäm-
ning av verkligt värde för finansiella instrument som 
löpande redovisas till verkligt värde”. 
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viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar

De källor till osäkerheter i uppskattningar som anges 
nedan avser sådana som innebär en signifikant risk 
för att tillgångars eller skulders värde kan komma att 
behöva justeras i väsentlig grad under det kommande 
räkenskapsåret.

Värdering av finansiella instrument som inte är 
noterade på en aktiv marknad till verkligt värde. när ett 
finansiellt instrument inte är noterat på en aktiv mark-
nad använder HQ en värderingsteknik för att uppskatta 
verkligt värde. I vissa fall är vissa parametrar i dessa 
värderingsmodeller (främst volatilitetsantaganden) vil-
ket medför en förhöjd osäkerhet i det redovisade värdet 
på dessa instrument (se vidare avsnitt om ”Bestäm-
ning av verkligt värde för finansiella instrument som 
löpande redovisas till verkligt värde”). 

nedskrivningsprövning av redovisad goodwill görs 
genom nuvärdesberäkning av förväntade kassaflöden 
från de kassagenererande enheterna till vilken goodwill 
har allokerats. Prognoserna avseende framtida kas-
saflöden baseras på HQ:s bästa uppskattningar av 
framtida intäkter och kostnader för de kassagenere-
rande enheterna. En förändring i gjorda antaganden 
kring tillväxt, affärsvolymer och kostnader kan medföra 
nedskrivning av goodwill.

För ytterligare information avseende gjorda be-
dömningar hänvisas till efterföljande avsnitt avseende 
värdering avseende finansiella instrument samt not 20.
 
ändrade redovisningsprinciper

Sedan 1 januari 2007 tillämpas IFRS 7 Finansiella 
instrument: Upplysningar och sammanhängande 
ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. 
Dessa ställer krav på omfattande upplysningar om den 
betydelse som finansiella instrument har för företa-
gets finansiella ställning och resultat samt kvalitativa 
och kvantitativa upplysningar om riskers karaktär och 
omfattning. IFRS 7 och sammanhängande ändringar i 
IAS 1 har medfört ytterligare upplysningar i koncernens 
finansiella rapporter för år 2007 med avseende på kon-
cernens finansiella mål och kapitalhantering. Standar-
den har inte medfört något byte av redovisningsprincip 
utan endast förändringar i upplysningskraven avseende 
finansiella instrument.

nya ifrs och tolkningar som ännu  
inte börjat tillämpas

Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt 
tolkningsuttalanden träder i kraft först från och med 
räkenskapsåret 2008 och har inte tillämpats vid upprät-
tandet av dessa finansiella rapporter.

Följande omarbetade standarder bedöms komma att 
ha en effekt på de finansiella rapporterna:

   IFRS 8 Rörelsesegment.

   omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rap-
porter.

   omarbetade IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 27 Kon-
cernredovisning och separata finansiella rapporter.

nedanstående ändringar i standarder och tolkningsut-
talanden bedöms inte komma att ha någon effekt på 
de finansiella rapporterna:

   Ändringar i IAS 23 Lånekostnader.

   Ändringar i IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar.

   Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rappor-
ter och IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering.

   Tolkningsuttalande IFRIc 12 Service concession 
Arrangements.

   Tolkningsuttalande IFRIc 13 customer Loyalty 
Programmes.

   Tolkningsuttalande IFRIc 14 IAS 19 – The Limit on a 
Defined Benefit Asset, Minimum Funding Require-
ments and Their Interaction.

konsolideringsprinciper

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

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. 
Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag 
betraktas som en transaktion varigenom koncernen 
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det kon-
cernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en 
förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. I ana-
lysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna 
eller rörelsen, dels det verkliga värdet av förvärvade 
identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och 
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eventualförpliktelser. Skillnaden mellan anskaffnings-
värdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga 
värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och 
eventualförpliktelser utgör koncernmässig goodwill, 
eller negativ goodwill. 

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

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, där de avtalsmässiga förhållandena mel-
lan samägarna stadgar ett gemensamt bestämmande 
inflytande. Resultatandelar redovisade enligt kapitalan-
delsmetoden redovisas i resultaträkningen efter skatt. 
Skattekostnaden hänförlig till dessa resultatandelar 
ingår i HQ:s redovisade skattekostnad.

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 resultaträkningen.

Funktionell valuta är valutan i de primära ekono-
miska miljöer där de i koncernen ingående bolagen be-
driver sin verksamhet. De bolag som ingår i koncernen 
är moderbolag och dotterföretag. 

segmentrapportering

Koncernen är organiserad i två rörelsegrenar, Invest-
ment Banking och Private Banking. Rörelsegrenarna 
utgör den primära indelningsgrunden. Övrigt/Elimine-
ringar består av overhead samt koncernelimineringar. 
Koncernens verksamhet bedrivs uteslutande från 
Sverige, vilket medför att den sekundära segmentin-
delningen enbart består av det geografiska området 
Sverige.

Rapportering per segment baseras på direkt 
hänförbara intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. 
Gemensamma kostnader fördelas per affärsområde 
efter estimerad nyttjandegrad. 

 

allmänna redovisningsprinciper

intäktsredovisning

Provisionsintäkter

En provisionsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att 
de ekonomiska fördelar som är förknippade med trans-
aktionen kommer att tillfalla företaget, (iii) färdigstäl-
landegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt och (iv) de utgifter som uppkommit och de 
utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas 
till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kom-
mer att erhållas. om det råder betydande osäkerhet 
avseende betalning eller vidhängande kostnader och 
om säljaren behåller ett engagemang i den löpande 
förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet 
sker ingen intäktsföring. Intäktsredovisning redovisas 
enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär 
att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets 
eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen.

Företagets olika provisionsintäkter består av 
courtage, kapitalförvaltningsarvoden samt rådgiv-
ningsarvoden intäktsredovisas löpande i takt med att 
de intjänas. Resultatbaserade provisioner avseende 
Investment Banking och Private Banking samt förmed-
lingsprovisioner redovisas i den period tjänsten utförs, 
respektive resultatet upparbetats. 

Provisionskostnader

Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den 
mån de inte är att betrakta som ränta, till exempel 
kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och 
ersättningar till externa förmedlare avseende förvaltade 
volymer. Transaktionskostnader som beaktas vid beräk-
ning av den effektiva räntan redovisas ej här.

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-
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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 resultaträkningen består av räntor på finansiella till-
gångar och skulder som värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta 
på osäkra fordringar 

Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten 
”Erhållna utdelningar” när rätten att erhålla betalning 
fastställts. Här ingår även utdelning från investeringar 
i joint ventures. 

Nettoresultat av finansiella transaktioner

Posten nettoresultat av finansiella transaktioner 
innehåller de realiserade och orealiserade värdeför-
ändringar som uppstått med anledning av finansiella 
transaktioner. nettoresultat av finansiella transaktioner 
består av:

   Realiserade och orealiserade förändringar i verkligt 
värde på de tillgångar och skulder som innehas för 
handelsändamål.

   Realisationsresultat från avyttring av finansiella 
tillgångar och skulder inklusive betald överkurs eller 
erhållen underkurs vid återköp av egen upplåning. 

   Valutakursförändringar.

pensioner 

Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. Pen-
sionsåtaganden täcks genom direkt kostnadsförda 
pensionspremier varför några pensionsavsättningar ej 
föreligger. För en nuvarande och en tidigare styrelsele-
damot har HQ Bank AB gjort pensionsutfästelser som 
tryggas av pensionsstiftelse.

skatter 

Koncernens totala skatt utgörs av aktuell och uppskju-
ten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen 
utom då underliggande transaktion redovisas direkt 
mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovi-
sas 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 
underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli rea-
liserade 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.

leasing

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare är 
operationella. Leasingavgifterna redovisas som övrig 
rörelsekostnad i resultaträkningen linjärt över leasing-
perioden.

Utdelning

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

resultat per aktie

Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets 
resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktie-
ägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier 
utestående under året. Vid beräkningen av resultat per 
aktie efter utspädning justeras resultatet och det ge-
nomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter 
av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rap-
porterade perioder härrör från konvertibla skuldebrev. 

finansiella instrUment

redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när företaget blir part enligt instru-
mentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas 
bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet 
realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över 
dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. 
En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt ut-
släcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen 
endast när det föreligger en legal rätt att kvitta belop-
pen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna 
med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera till-
gången och reglera skulden.
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Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas 
på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbin-
der sig att förvärva eller avyttra tillgången. Låne löften 
redovisas inte i balansräkningen. Lånefordringar redovi-
sas i balansräkningen i samband med att lånebelopp 
utbetalas till låntagaren. En avsättning för lämnat 
lånelöfte görs om löftet är oåterkalleligt och lämnas till 
en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifieras 
redan innan lånet betalats ut eller när utlåningsräntan 
inte täcker företagets upplåningskostnader för att 
finansiera lånet.

avtal om inlåning och utlåning av värdepapper

Transaktioner avseende in- och utlåning av värdepap-
per innebär i allmänhet ställande av säkerhet. om inte 
riskerna och rättigheterna förknippade med ägandet 
överförs, beaktas inte överföringen av värdepapper 
i balansräkningen. om motparten har rätt att sälja 
vidare eller pantsätta värdepappren på nytt, redovisas 
dessa i balansräkningen som ”Pantsatta finansiella 
instrument”. Lånade värdepapper redovisas utanför  
balansräkningen under posten ”För egna skulder 
ställda säkerheter”. Säkerheter i form av likvida medel 
som har lämnats till motparter redovisas i balans-
räkningen som ”Utlåning till kreditinstitut” eller som 
”Utlåning till allmänheten”. Säkerheter i form av likvida 
medel som har erhållits från motparter redovisas i 
balansräkningen som ”Skulder till kreditinstitut” eller 
som ”In- och upplåning från allmänheten”. Ränteintäk-
ter och räntekostnader som uppkommit genom dessa 
transaktioner redovisas under posten ”nettoresultat av 
finansiella poster till verkligt värde”.

Återköpsavtal och omvända återköpsavtal

Värdepapper som har lämnats enligt återköpsavtal 
och värdepapper som mottagits enligt omvända 
återköpsavtal bokas inte bort från respektive redovisas 
inte i balansräkningen. om motparten har rätt att sälja 
vidare eller pantsätta värdepappren på nytt, redovisas 
dessa i balansräkningen som ”Pantsatta finansiella in-
strument”. Värdepapper som har mottagits enligt om-
vända återköpsavtal redovisas utanför balansräkningen 
under posten ”För egna skulder ställda säkerheter”. 
Likvida medel som har erhållits enligt återköpsavtal 
redovisas i balansräkningen som ”Skulder till kreditin-
stitut” eller som ”In- och upplåning från allmänheten”. 
Likvida medel som har erlagts enligt omvända åter-
köpsavtal redovisas i balansräkningen som ”Utlåning 
till kreditinstitut” eller som ”Utlåning till allmänheten”.

klassificering och värdering

Finansiella instrument värderas och redovisas i kon-
cernen i enlighet med reglerna i IAS 39. 

Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, 
kundfordringar, aktier och andra eget kapitalinstru-
ment, lånefordringar och obligationsfordringar samt 
derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns leve-
rantörsskulder, utgivna skuld- och eget kapitalinstru-
ment, låneskulder, korta aktiepositioner samt derivat. 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde 
med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella 
instrument förutom avseende de som tillhör katego-
rin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde 
via resultaträkningen vilka redovisas till verkligt värde 
exklusive transaktionskostnader. Redovisning sker 
därefter beroende av hur de har klassificerats enligt 
nedan. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första 
redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet 
förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som 
finns i IAS 39. Klassificeringen avgör hur det finansiella 
instrumentet värderas efter första redovisningstillfället 
såsom beskrivs nedan. Företagsledningen bestämmer 
klassificering vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. 
Kategorierna är för HQ följande:

Finansiella tillgångar värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen

 För HQ består denna kategori av finansiella tillgångar 
som innehas för handel om den förvärvas i syfte att 
säljas på kort sikt. Exempel på tillgångar som klassifi-
ceras i denna kategori är obligationer och andra ränte-
bärande värdepapper, aktier och andelar samt derivat. 
Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt 
värde med värdeförändringar redovisade i resultaträk-
ningen i nettoresultat av finansiella transaktioner not 7.  

Lånefordringar och kundfordringar

”Lånefordringar och kundfordringar” är finansiella 
tillgångar som inte utgör derivat med fasta betalningar 
eller med betalningar som går att fastställa, och 
som inte är noterade på en aktiv marknad. Exempel 
på tillgångar som klassificeras i denna kategori är 
likvida medel/utlåning till kreditinstitut, utlåning till 
allmänheten, kundfordringar, långfristiga fordringar 
och övriga fordringar (exklusive derivat). Tillgångar i 
denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde 
med avdrag för i förekommande fall nedskrivningar 
till följd av kreditförluster (se avsnitt nedan). Upplupet 
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta 
som beräknades vid anskaffningstidpunkten. 
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tion, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation 
eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar 
faktiska och regelbundet förekommande marknads-
transaktioner på affärsmässiga villkor. Verkligt värde för 
finansiella instrument som har priser kvoterade på en 
aktiv marknad utgörs för finansiella tillgångar av den 
aktuella köpkursen på balansdagen och för finansiella 
skulder den aktuella säljkursen. HQ använder till över-
vägande del publicerade prisnoteringar från en aktiv 
marknad för att fastställa verkligt värde på instrument 
som redovisas under följande balansposter:

   Aktier och andelar.

   Derivatinstrument. 

   Räntebärande värdepapper.

   Emitterade värdepapper. 

om noterade priser för ett finansiellt instrument inte 
representerar faktiska och regelbundet förekommande 
marknadstransaktioner eller om noterade priser inte 
finns tillgängliga, fastställs det verkliga värdet med 
hjälp av lämplig värderingsteknik. Värderingstekni-
kerna kan variera från enkel analys av diskonterade 
kassaflöden till komplexa optionsvärderingsmodeller. 
Värderingsmodellerna har utformats så att observer-
bara marknadspriser och kurser används som indata 
i förekommande fall, men de kan också använda ej 
observerbara modellparametrar. HQ använder till över-
vägande del värderingstekniker för att fastställa verkligt 
värde på instrument som redovisas under följande 
balansposter: 

   Aktier och andelar (när prisnoteringar på en aktiv 
marknad saknas).

   Derivatinstrument. 

Verkligt värde beräknas som det teoretiska nuvärdet 
av de enskilda kontrakten, baserat på marknadspara-
metrar från fristående källor och under antagandet att 
inga risker och ingen osäkerhet föreligger. Denna be-
räkning kompletteras med en justering på portföljnivå. 
Justeringen på portföljnivå avser osäkerhet hänförlig 
till värderingstekniker, modellernas antaganden och 
ej observerbara parametrar, liksom motpartsrisk och 
likviditetsrisk hänförlig till portföljen. 

För finansiella instrument där verkligt värde upp-
skattas med hjälp av en värderingsteknik, undersöks 
huruvida de variabler som använts i värderingsmodel-
len uteslutande har baserats på data från observerbara 
marknader. Med data från observerbara marknader 
avser HQ data som kan inhämtas från allmänt tillgäng-
liga externa källor och som bedöms utgöra realistiska 
marknadspriser.

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart 
tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsva-
rande institut samt kortfristiga likvida placeringar med 
en löptid från anskaffningstidpunkten understigande 
tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk 
för värdefluktuationer. 

Utlåningen till allmänheten säkerställs genom i 
huvudsak värdepapper i depå och redovisas i balans-
räkningen efter avdrag för konstaterade och sannolika 
kreditförluster. Konstaterade förluster är sådana som 
bedömts vara beloppsmässigt slutgiltigt fastställda. 
Med sannolika kreditförluster avses skillnaden mellan 
kreditbeloppet och vad som beräknas inflyta med 
hänsyn till kredittagarens återbetalningsförmåga samt 
säkerhetens värde. 

Kundfordringar redovisas till det belopp som för-
väntas inflyta och bedöms individuellt. nedskrivningar 
av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. 

Finansiella skulder värderade till verkligt  
värde via resultaträkningen

Denna kategori består av finansiella skulder som inne-
has för handel (främst aktielån) samt derivat. Skulder i 
kategorin värderas löpande till verkligt värde med värde-
förändringar redovisade i resultaträkningen. 

Övriga finansiella skulder

Finansiella skulder som inte innehas för handel värde-
ras till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaff-
ningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som 
beräknades när skulden togs upp. Det innebär att över- 
och undervärden liksom direkta emissionskostnader 
periodiseras över skuldens löptid. Exempel på skulder 
som värderas i denna kategori är emitterade värdepap-
per, leverantörsskulder och övriga skulder (exklusive 
derivat). 

bestämning av verkligt värde för finansiella  
instrument som löpande värderas och redovisas  
till verkligt värde

Verkligt värde definieras i IAS 32 och IAS 39 som det 
belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas 
eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är 
oberoende av varandra och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs. Det bästa beviset på verkligt 
värde är förekomsten av publicerade prisnoteringar 
på en aktiv marknad och när sådana förekommer 
används de vid värderingen av finansiella tillgångar och 
finansiella skulder. Ett finansiellt instrument betraktas 
som att det noteras på en aktiv marknad om noterade 
priser med lätthet och regelbundet finns tillgängliga på 
en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisa-
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diskonterade med den effektiva ränta som gällde då 
tillgången redovisades första gången. Tillgångar med 
en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belas-
tar resultaträkningen och redovisas som en kreditför-
lust se not 12. 

För osäkra lånefordringar där det redovisade värdet 
efter nedskrivningar beräknas som det sammanlagda 
diskonterade värdet av framtida kassaflöden, redovisas 
förändringen av det nedskrivna beloppet som ränta till 
den del som ökningen inte beror på om ny bedöm-
ning av de förväntade kassaflödena. Vid en förändrad 
bedömning av förväntade framtida kassaflöden från ett 
osäkert lån mellan två bedömningstillfällen redovisas 
denna förändring som kreditförlust eller återvinning av 
kreditförlust.

För lån där en omförhandling av de ursprungliga 
lånevillkoren görs till följd att låntagaren har finan-
siella svårigheter redovisas som en kreditförlust om 
det diskonterade nuvärdet av kassaflödena enligt de 
omförhandlade lånevillkoren diskonterade med lånets 
ursprungliga effektivränta är lägre än redovisat värde 
på lånet. om lånet efter omstrukturering förväntas 
återbetalas i enlighet med de omförhandlade villkoren 
så klassificeras lånet inte längre som osäkert. 

Återföring av nedskrivningar

En nedskrivning återförs om det både finns bevis på 
att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det 
har skett en förändring i de antaganden som låg till 
grund för beräkningen av det nedskrivna beloppet. En 
nedskrivning på en lånefordran återförs om låntagaren 
förväntas fullfölja alla kontraktuella betalningar i enlig-
het med ursprungliga eller omstrukturerade lånevillkor. 
Återföring av nedskrivningar på lån (kreditförluster) 
redovisas som en minskning av kreditförluster och 
specificeras särskilt i not 12. 

Bortskrivningar av lånefordringar

Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs 
bort från balansräkningen när kreditförlusten anses 
vara konstaterad vilket är när konkursförvaltare lämnat 
uppskattning om utdelning i konkurs, ackordsförslag 
antagits eller fordran eftergivits på annat sätt. 

Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte 
längre i balansräkningen. Återvinning på tidigare redo-
visade bortskrivningar redovisas som en minskning av 
kreditförluster på resultatraden Kreditförluster netto, 
se not 12.  

Teoretisk värdering baseras på vedertagna modeller för 
prissättning av optioner. För amerikanska aktie optioner 
används normalt binomialmodell (säljoptioner) samt 
Geske (köpoptioner) och för europeiska aktieoptioner 
samt för indexoptioner används Black & Scholes. Den 
viktigaste parametern som estimeras vid teoretisk 
värdering av derivatinstrument är volatilitet. Dessa es-
timat bygger på implicit volatilitet i liknande värdepap-
per samt historisk volatilitet i aktuellt underliggande 
värdepapper.

Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar 
fastställs genom att använda värderingstekniker, till 
exempel nyligen genomförda transaktioner, pris på 
liknande instrument och diskonterade kassaflöden.

kreditförluster och nedskrivningar  
på finansiella instrument

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget sina låne- 
och kundfordringar individuellt för att bedöma om det 
finns objektiva belägg som tyder på att dessa är i behov 
av nedskrivning till följd av att en eller flera händelser 
(förlusthändelser) inträffat efter det att dessa redovisas 
för första gången och att dessa förlusthändelser har en 
inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena från 
lånen och fordringarna. objektiva belägg för att låneford-
ringar och kundfordringar har ett nedskrivningsbehov 
innefattar observerbara uppgifter som kommer HQ till 
del angående följande förlusthändelser:

a) betydande finansiella svårigheter hos gäldenär,
b)  ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade 

betalningar av räntor eller kapitalbelopp, 
c)  beviljande av långivaren, av ekonomiska eller juri-

diska skäl som sammanhänger med låntagarens eko-
nomiska svårigheter, av en eftergift som långivaren 
annars inte hade övervägt, eller

d)  det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i 
konkurs eller annan finansiell rekonstruktion.

Ett lån eller fordran klassificeras som osäkert om en 
eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter 
det att lånet eller fordran redovisas för första gången 
och att dessa förlusthändelser har en inverkan på de 
uppskattade framtida kassaflödena från lånet eller for-
dran. HQ utvärderar om ett nedskrivningsbehov finns 
för osäkra lån och om en kreditförlust ska redovisas på 
individuell basis. 

Det redovisade värdet efter nedskrivningar på 
tillgångar som redovisas till upplupet anskaffnings-
värde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden 
(inklusive kassaflöden från eventuellt ianspråktagande 
av pant, även när ianspråktagande inte är sannolikt) 
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immateriella anläggningstillgångar  
inklusive goodwill

Immateriella anläggningstillgångar som förvärvas av 
koncernen redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och ackumulerade 
nedskrivningar. Utgifter för systemutveckling redovisas 
i balansräkningen i den mån de uppfyller kriterierna i 
IAS 38. Utgifter för utveckling, där forskningsresultat 
eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya 
eller förbättrade produkter eller processer, redovisas 
som en tillgång i balansräkningen, om produkten eller 
processen är tekniskt och kommersiellt användbar och 
företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utveck-
lingen och därefter använda eller sälja den immateriella 
tillgången. Det redovisade värdet inkluderar samtliga 
direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter för utveck-
ling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de 
uppkommer.

Goodwill representerar skillnaden mellan anskaff-
ningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet 
av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt even-
tualförpliktelser. Goodwill värderas till anskaffnings-
värde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och 
skrivs inte av. 

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt 
över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperio-
der, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestäm-
bara. Goodwill och immateriella tillgångar med en 
obestämbar nyttjandeperiod prövas för nedskrivnings-
behov årligen eller så snart indikationer uppkommer 
som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. 
Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från 
det datum då de är tillgängliga för användning. De 
beräknade nyttjandeperioderna är:

Kundregister 20 år 
Balanserade systemutvecklingsutgifter 3–5 år

Bedömning av en tillgångs nyttjandeperiod görs 
årligen.

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. 

Ianspråktagen pant

Övertagen egendom för skyddande av lånefordran 
värderas till enligt lägsta värdets princip, det vill säga 
det lägre beloppet av anskaffningsvärdet och nettoför-
säljningsvärdet förutom när den ianspråktagna panten 
är ett finansiellt instrument, då det finansiella instru-
mentet värderas enligt HQ:s principer för värdering av 
finansiella instrument.  

Övertagen egendom redovisas under samma 
tillgångspost som egendom av motsvarande slag som 
förvärvats på annat sätt. Intäkter och kostnader som 
avser övertagen egendom fördelas på motsvarande 
sätt som andra intäkter och kostnader i resultaträk-
ningen. 

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 resultaträkningen och 
beräknas med effektivräntemetoden. 

materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen 
till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning 
sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, 
vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Bedömning av 
en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

bokslUtskommentarer ocH redovisningsprinciper
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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.

dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas en-
dast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa 
härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 
Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel 
betraktas som en återbetalning av investeringen och 
reducerar andelens redovisade värde.

koncernbidrag och aktieägartillskott

Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartill-
skott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrå-
dets Akutgrupp (URA 7). Aktieägartillskott förs direkt 
mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier 
och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej 
erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk 
innebörd. Koncernbidrag som är att jämställa med en 
utdelning redovisas som en utdelning. Det innebär att 
erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt 
redovisas över resultaträkningen. Lämnat koncernbi-
drag och dess aktuella skatteeffekt redovisas direkt 
mot balanserade vinstmedel.

För goodwill och andra immateriella tillgångar med 
obestämbar nyttjandeperiod och immateriella till-
gångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas 
återvinningsvärdet årligen.

om det inte går att fastställa väsentligen oberoen-
de kassaflöden till en enskild tillgång ska vid prövning 
av nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas till 
den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen 
oberoende kassaflöden (en så kallad kassagenererande 
enhet). En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller 
kassagenererande enhets redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultat-
räkningen. nedskrivning av tillgångar hänförliga till en 
kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i 
första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell 
nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten 
(gruppen av enheter).

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 Redovisningsrå-
dets rekommendation RR 32:06 Redovisning för juri-
disk person. RR 32:06 innebär att moderbolaget i års-
redovisningen 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 undantag 
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.

bokslUtskommentarer ocH redovisningsprinciper
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not 1   information per segment, MSEK

     HQ Private
     Banking

     HQ Investment
     Banking

     Övrigt/
     Elimineringar     Summa

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

intäkter

Provisionsnetto och övriga rörelseintäkter 660 519 162 144 –1 –1 821 662

Räntenetto 69 49 0 –4 –53 –8 16 37

nettoresultat av finansiella transaktioner  
inkl. utdelning 38 30 43 182 68 20 149 232

Rörelsens intäkter 767 598 205 322 14 11 986 931

rörelsens kostnader –382 –346 –150 –192 –49 –43 –581 –581

Rörelseresultat 385 252 55 130 –35 –32 405 350

Skatt – –  –    – –115 –100 –115 –100

Årets resultat 385 252 55 130 –150 –132 290 250

tillgångar 2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Utlåning till kreditinstitut – – – – 1 238 1 477 1 238 1 477 

Utlåning till allmänheten 2 390 1 089 136 68 – – 2 526 1 157

Aktier och andelar – – 2 214 2 906 0 – 2 214 2 906

Övrigt 5 3 1 544 1 244 706 587 2 255 1 834

ofördelade tillgångar 1 005 307

Summa tillgångar 9 238 7 681

skulder, avsättningar och eget kapital

Skulder till kreditinstitut – – – – 1 516 134 1 516 134

In- och upplåning från allmänheten 3 318 2 298 133 195 – – 3 451 2 493

Övrigt 73 62 2 182 3 168 133 11 2 388 3 241

ofördelade skulder,  
avsättningar och eget kapital 1 883 1 813

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 9 238 7 681

övriga upplysningar

Investeringar 1 3 0 2 3 1 4 6

Avskrivningar –4 –3 –2 –2 –13 –13 –19 –18

segment
Koncernen är organiserad i två affärsområden, Private Banking och Investment Banking. Affärsområdena utgör den primära indelningsgrunden.  
Övrigt/Elimineringar består av overhead samt koncernelimineringar.

geografiskt område
Koncernens verksamhet bedrivs uteslutande från Sverige.
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NOTEr

not 2   provisionsintäkter, MSEK 2007 2006

courtage 427 414

Kapitalförvaltningsarvoden 533 411

Företagsrådgivningsarvoden 58 33

Övriga provisioner 113 67

Summa provisionsintäkter 1 131 925

not 3   provisionskostnader, MSEK

Transaktionskostnader –34 –34

Värdepappersprovisioner –266 –222

Övriga provisionskostnader –16 –10

Summa provisionskostnader –316 –266

not 4   ränteintäkter, MSEK

Ränteintäkter på utlåning till kreditinstitut 61 41

Ränteintäkter på utlåning till allmänheten 89 45

Övriga ränteintäkter 5 4

Summa ränteintäkter 155 90

Varav från finansiella poster inte värderade till verkligt värde 155 90

Genomsnittlig utlåningsränta från depåkunder har under året uppgått till 5,83 (4,79) procent.
Av moderbolagets ränteintäkter avser 5,1 (1,9) MSEK ränteintäkter från koncernföretag.

not 5   räntekostnader, MSEK

Räntekostnader för skulder till kreditinstitut –35 –7

Räntekostnader för in- och upplåning från allmänheten –75 –26

Räntekostnader för räntebärande värdepapper –1 –6

Övriga räntekostnader –28 –14

Summa räntekostnader –139 –53

Varav från finansiella poster inte värderade till verkligt värde –139 –53

Genomsnittlig inlåningsränta till depåkunder har under året uppgått till 2,11 (0,98) procent.
Av moderbolagets räntekostnader avser 0,2 (1,0) MSEK räntekostnader från koncernföretag.
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not 6   erHÅllna Utdelningar, MSEK 2007 2006

Utdelningar från aktier och andelar 204 74

Summa erhållna utdelningar 204 74

not 7   nettoresUltat av finansiella transaktioner, MSEK

nettoresultat avseende aktier och aktiederivat –32 148

nettoresultat avseende räntebärande värdepapper –14 5

nettoresultat av valutatransaktioner –9 5

Summa nettoresultat av finansiella transaktioner –55 158

Vinst/förlust uppdelat per värderingskategori

Finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen –50 158

Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde –5 –

–55 158

not 8   övriga rörelseintäkter, MSEK

Övriga rörelseintäkter består av momsåtervinning av engångskaraktär uppgående till 3 (3) samt övriga intäkter om 3 (0). 

not 9   allmänna administrationskostnader, MSEK

Löner, bonus och andra ersättningar –289 –298

Pensionskostnader –20 –17

Sociala kostnader –96 –97

Andra personalkostnader –6 –7

Summa personalkostnader –411 –419

IT-kostnader –27 –27

Främmande tjänster –19 –16

Marknadsinformationskostnader –23 –20

Övriga allmänna administrationskostnader –38 –38

Summa övriga allmänna administrationskostnader –107 –101

Summa allmänna administrationskostnader –518 –520
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löner, stYrelsearvoden, andra ersättningar ocH sociala kostnader

2007 2006

koncernen, TSEK

Löner, 
styrelse-
arvoden 

och andra 
ersättningar Bonus

Sociala 
kostnader

Pensions-
kostnader

Löner, 
styrelse-
arvoden 

och andra 
ersättningar Bonus

Sociala 
kostnader

Pensions-
kostnader

Sverige 156 338 132 849 95 533 19 562 136 654 161 114 97 114 16 609

varav styrelser, koncernchef och 
övriga ledande befattningshavare¹ 15 774 23 155 12 617 1 945 10 919 8 372 6 561 1 375

moderbolaget, TSEK

Sverige 6 975  – 2 262 – 5 431 – 1 752 –

varav styrelse, VD och övriga  
ledande befattningshavare² 4 508 – 1 461 – 4 417 – 1 426 –

1  Med övriga ledande befattningshavare avses koncernledning, exklusive koncernchef, sju personer 2007 och fyra personer 2006. Det finns  

ingen ytterligare underliggande ledning i koncernen. 

2  Med övriga ledande befattningshavare avses de personer i koncernledningen som har delad anställning, exklusive VD, två personer 2007 och 2006.  

VD samt övriga ledande befattningshavare är anställda till 50 procent i moderbolaget.

Koncernens verksamhet bedrivs uteslutande från Sverige.     
   
Sedvanliga anställningvillkor utgörs av lön, förmåner samt pension. För ledande befattningshavare samt flertalet anställda inom  
affärsverksamheten utgår därtill bonus enligt bonusavtal.     
   
koncernen
Total ersättning (lön och rörlig ersättning) till koncernchef uppgår för koncernen till 7 266 (5 805) TSEK samt pensionskostnader 
till 581 (421) TSEK. Under året har byte av koncernchef skett. För tidigare koncernchef (Patrik Enblad) uppgår lön fram till avgången 
till 2 362 TSEK, rörlig ersättning till 2 400 TSEK och pensionskostnader till 286 TSEK. Ersättningen, exklusive pensionskostnader, 
har utbetalats som lön. För nuvarande koncernchef (Mikael König) uppgår lön från tillträdandet till 1 225 TSEK, rörlig ersättning till  
1 279 TSEK och pensionskostnader till 295 TSEK. Av den totala ersättningen har 1 279 TSEK överförts till HQ:s resultatandelsstiftelse 
och belastats med särskild löneskatt om 24,26 procent. Resterande ersättning, exklusive pensionskostnader, har utbetalats som lön.

För perioden september-december (efter avgången) uppgår lön för tidigare koncernchef (Patrik Enblad) till 1 286 TSEK, rörlig 
ersättning till 1 200 TSEK och pensionskostnader till 139 TSEK. Ersättningen, exklusive pensionskostnader, har utbetalats som lön.

Pensionskostnaden för övriga ledande befattningshavare, sju (fyra) personer, uppgick under året till 1 364 (954) TSEK. 
Koncernens utestående pensionsförpliktelse till koncernchef och övriga ledande befattningshavare uppgår till 0 (0) TSEK. För 

en nuvarande och en tidigare styrelseledamot har HQ Bank AB gjort pensionsutfästelser som tryggas av pensionsstiftelse. Kapital-
värdet av pensionsutfästelsen uppgick den 31 december 2007 totalt till 3 000 TSEK plus den avkastning som detta kapital lämnar i 
bolagets pensionsstiftelse. Stiftelsens tillgångar överstiger per 31 december 2007 väsentligen värdet på utfästelsen. HQ tar dock inte 
upp överskottet som en tillgång eftersom utfästelsen samt stiftelsens stadgar är utformade på sådant sätt att bolaget inte på något 
sätt har möjlighet att använda överskottet i stiftelsen för att skapa framtida fördelar. Möjligheten att utöka destinatärkretsen liksom 
möjligheten att påverka hur överskottet skall disponeras ligger helt utanför HQ:s kontroll. 

moderbolaget
Total ersättning (lön) till VD har utgått med 1 956 (1406) TSEK. Under året har byte av VD skett. För tidigare VD (Patrik Enblad) upp-
går ersättningen fram till avgången till 1 217 TSEK och för nuvarande VD (Mikael König) från tillträdandet till 739 TSEK. 

För perioden september-december (efter avgången) uppgår total ersättning (lön) för tidigare VD (Patrik Enblad) till 643 TSEK. 
Till övriga ledande befattningshavare, två (två) personer, uppgår total ersättning (lön) till 1 112 (1 784) TSEK. Pensionskostnaden 

för VD och övriga ledande befattningshavare uppgick under året till 0 (0). Ersättning till styrelsens ordförande har utgått med 560 
(440) TSEK och till övriga styrelseledamöter med sammanlagt 880 (787) TSEK.
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ersättningar etc. till stYrelse, koncerncHef ocH koncernledning

principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Personer som är anställda och därmed erhåller 
lön i HQ erhåller ej styrelsearvode.

Ersättning till koncernchef och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt 
tjänstepension. Pensionsålder för koncernchef och övriga ledande befattningshavare är 65 år. Med övriga ledande befattningshavare 
avses de sju personer som tillsammans med koncernchefen utgjorde koncernledningen under verksamhetsåret. För nuvarande kon-
cernlednings sammansättning, se sid 81.

ersättning år 2007, TSEK
Grundlön/  

styrelsearvode
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad
Finansiella 
instrument

Övrig 
ersättning Totalt

HQ AB:s styrelse:

    Mats Qviberg, ordförande 560 – – – – – 560

    Stefan Dahlbo, ledamot 160 – – – – – 160

    carolina Dybeck Happe, ledamot 100 – – – – – 100

    Thomas Erséus, ledamot 100 – – – – – 100

    curt Lönnström, ledamot 220 – – – – – 220

    Johan Piehl, ledamot 100 – – – – – 100

    Anne-Marie Pålsson, ledamot 100 – – – – – 100

    Pernilla Ström, ledamot 100 – – – – – 100

Övriga styrelseledamöter i koncernen,  
nio personer (totalt) 892 – – – – – 892

Koncernchef 3 585 3 679 2 581 – – 7 847

Övriga ledande befattningshavare,  
sju personer (totalt) 9 850 19 476 5 1 364 – – 30 695 

Totalt 15 767 23 155 7 1 945 – – 40 874

ersättning år 2006, TSEK

Grundlön/ 
styrelse-

arvode
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad
Finansiella 
instrument

Övrig 
ersättning Totalt

HQ AB:s styrelse:

    Mats Qviberg, ordförande 440 – – – – – 440

    Anders Böös, ledamot 33 – – – – – 33

    Stefan Dahlbo, ledamot 140 – – – – – 140

    carolina Dybeck Happe, ledamot 100 – – – – – 100

    Thomas Erséus, ledamot 100 – – – – – 100

    curt Lönnström, ledamot 180 – – – – – 180

    Johan Piehl, ledamot 67 – – – – – 67

    Anne-Marie Pålsson, ledamot 100 – – – – – 100

    Pernilla Ström, ledamot 67 – – – – – 67

Övriga styrelseledamöter i koncernen,  
åtta personer (totalt) 696 – – – – – 696

Koncernchef 2 805 2 997 3 421 – – 6 226

Övriga ledande befattningshavare,  
fyra personer (totalt) 6 182 5 375 6 954 – – 12 517 

Totalt 10 910 8 372 9 1 375 – – 20 666

kommentarer till tabellen
Med grundlön avses bruttolön (inklusive förändring semesterlöneskuld). Övriga förmåner avser Skandia sjukvårdsförsäkring. Pen-
sionskostnad avser inbetalda premier till tjänstepension enligt anställningsavtal samt enligt HQ:s plan. Styrelsen har ej erhållit någon 
ersättning utöver styrelse- och revisionskommittéarvode.
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rörlig ersättning
För verkställande direktören och vice verkställande direktören utgår rörlig ersättning baserad på koncernens resultat för varje räken-
skapsår. Ersättningens storlek är beroende av det avkastningskrav som styrelsen definierat. För övriga ledande befattningshavare kan 
rörlig ersättning utgå i form av diskretionär bonus. Rörlig ersättning för 2007 har utbetalats under 2008.

finansiella instrument
HQ har under 2007 utgivit ett personalkonvertibelprogram. Konvertibler har förvärvats till marknadsvärde. Ledningens innehav av 
aktier, konvertibler och optioner framgår av sid 81.
 
de mest väsentliga villkoren i avtal om framtida pension
För koncernchef och övriga ledande befattningshavare regleras pensionen i individuella tjänstepensionsavtal. Pensionsåldern för 
koncernchef och övriga ledande befattningshavare är 65 år. 

de mest väsentliga villkoren i avtal om avgångsvederlag
Mellan HQ (Bolaget) och verkställande direktören och vice verkställande direktören gäller en uppsägningstid om sex månader från 
verkställande direktörens och vice verkställande direktörens sida och tolv månader från Bolagets sida. Vid uppsägning från Bolagets 
sida gäller att verkställande direktören har maximalt sex månaders arbetsplikt. Vid uppsägning har verkställande direktören rätt att 
uppbära lön och övriga löneförmåner, inklusive bonus, under hela uppsägningstiden. Detta oberoende av vad han kan intjäna i an-
nan ställning. Vid uppsägning gäller att vice verkställande direktören har arbetsplikt under uppsägningstiden, om inte arbetsgivaren 
anvisar annat.   

Mellan Bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller mellan tre och sex månaders uppsägningstid från de anställdas sida 
samt mellan fyra och tolv månader från Bolagets sida.    

beredning och beslutsprocess
någon ersättningskommitté har inte tillsatts. Ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören fastställs av 
styrelsen. Ersättning till övriga ledande befattningshavare fastställs av verkställande direktören och styrelseordföranden i HQ AB.

    
redovisning av könsfördelning i stYrelsen ocH företagsledningen

moderbolaget
2007-12-31

Andel kvinnor, %
2006-12-31

Andel kvinnor, %

Styrelsen 33 33

Övriga ledande befattningshavare – –

koncernen totalt

Styrelsen 14 16

Övriga ledande befattningshavare – –

    2007    2006

medeltal anställda Totalt varav män Totalt varav män

moderbolag

Sverige 3 2 3 2

dotterbolag

Sverige 241 175 220 162

Summa 244 177 223 164
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revisionsarvode

koncernen
Den på räkenskapsåret belöpande ersättningen till KPMG uppgår till 2 601 (1 935) TSEK för revisionsuppdrag och 555 (523) TSEK 
för andra uppdrag. Beloppen inkluderar ej avdragsgill ingående moms med 19 procent respektive 18 procent.  

moderbolaget
Den på räkenskapsåret belöpande ersättningen till KPMG uppgår till 1 088 (697) TSEK för revisionsuppdrag och 269 (146) TSEK för 
andra uppdrag.

operationella leasingavtal

koncern
Årets leasingkostnader, som uteslutande avser hyra av lokaler, uppgår till 11 (11).
 

Fasta åtaganden avseende hyra av lokaler, MSEK 2007 2006

< 1 år 11 11

1–5 år 24 5

Totalt 35 16

     
transaktioner med 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. 

HQ:s största ägare, Investment AB Öresund, är ett närstående bolag med vilket HQ löpande genomför värdepapperstransaktio-
ner. Villkoren i anslutning till dessa transaktioner är marknadsmässiga. 

Uppgifter om transaktioner med närstående fysiska personer (styrelseledamöter och ledande befattningshavare) lämnas tidigare 
i denna not under rubriken ”Ersättningar etc. till styrelse, koncernchef och koncernledning”. Därtill framgår av not 15 storleken av lån 
lämnade till ledande befattningshavare. 

Samtliga transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga grunder.

NOTEr
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not 10   avskrivningar av materiella ocH 
immateriella anläggningstillgÅngar, MSEK 20062007

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar –5 –4

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar –14 –14

Summa avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –19 –18

not 11   övriga rörelsekostnader, MSEK

Marknadsföringskostnader –29 –26

Övriga kostnader –15 –18

Summa övriga rörelsekostnader –44 –44

not 12   kreditförlUster, MSEK

Årets bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster 0 0

Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som  
i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster 0 0

Influtet på tidigare konstaterade förluster 0 1

Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster 0 0

Årets nettokostnad för kreditförluster 0 1

Alla krediter har värderats individuellt och kreditförluster är hänförliga till utlåning till allmänheten.

           Koncern            Moderbolag

not 13   skatt pÅ Årets resUltat, MSEK 2007 2006 2007 2006

aktuell skattekostnad

Skatt på årets resultat –244 –161 –96 –16

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 –1 0 0

Summa aktuell skattekostnad –244 –162 –96 –16

Uppskjuten skattekostnad

Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 129 62 1 –

Uppskjuten skattekostnad i aktiverat underskottsavdrag – – – –

Summa uppskjuten skattekostnad 129 62 1 –

Skatt på årets resultat –115 –100 –95 –16

analys av effektiv skattekostnad

Redovisat resultat före skatt 405 350 340 131

Ej avdragsgilla kostnader 8 8 3 0

Ej skattepliktiga intäkter –1 – –2 –75

Justering av skatt hänförlig till tidigare år – –1 – 0

Totalt skatteunderlag 412 357 341 56

Gällande skattesats, % 28 28 28 28 

Skatt på årets resultat –115 –100 –95 –16
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förändring av UppskJUten skatt i temporära skillnader ocH Underskottsavdrag

Koncernen 2006-12-31
Redovisat över 

resultaträkningen
Redovisat mot  

eget kapital 2007-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 100 –4 – 96

Aktier, andelar och övriga tillgångar 0 134 – 134

Emitterade värdepapper 1 –1 4 4

Summa uppskjuten skatteskuld 101 129 4 234

2005-12-31
Redovisat över 

resultaträkningen
Redovisat mot 

eget kapital 2006-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 104 –4 – 100

Aktier, andelar och övriga tillgångar 58 –58 – 0

Emitterade värdepapper 1 – 0 1

Summa uppskjuten skatteskuld 163 –62 0 101

Moderbolaget
Uppskjuten skatt om 3 (1) avser den del av emitterat värdepapper som redovisats mot eget kapital.

not 14   resUltat per aktie

                   Före utspädning                         Efter utspädning

2007 2006 2007 2006

Resultat per aktie, SEK 10,7 9,2 10,5 9,2

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

resUltat, MSEK                    Före utspädning                         Efter utspädning

Periodens resultat 290 250 290 250

Ränta konvertibellån – – 20 3

Resultat efter full konvertering 290 250 310 253

vägt genomsnitt antal aktier                    Före utspädning                         Efter utspädning

Totalt antal aktier 1 januari 27 114 480 27 114 480 27 114 480 27 114 480

Effekt av konvertibellån – – 2 050 763 475 973

Vägt genomsnitt antal aktier under året 27 114 480 27 114 480 29 165 243 27 590 453
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Utspädningseffekt
HQ har under 2006 och 2007 riktat tre olika konvertibelprogram till anställda inom HQ som kan medföra konvertering med maxi-
malt 2 400 700 aktier. 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 omfattning Löptid Konverteringsperiod Garanterad ränta

Bedömd 
marknads-

ränta

HQ Kon 1 813 400 060601-090630 090215-090531 5,5% 7,5%

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

HQ Kon 3 799 900 070601-110630
100719-100827, 
110215-110531 6,0% 7,5%

2 400 700

not 15   UtlÅning till allmänHeten, MSEK 2007-12-31 2006-12-31

Utlåning till allmänheten 2 527 1 158

Reserv för sannolika kreditförluster –1 –1

Summa utlåning till allmänheten 2 526 1 157

Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. Koncernens osäkra fordringar 
uppgår till 1,3 (1,4) MSEK. Utlåning över belåningsvärde uppgick per 2007-12-31 till 0,0 (0,6) MSEK.

lån till ledande befattningshavare 

VD och vVD – –

Övriga styrelseledamöter 36 23

Summa lån till ledande befattningshavare 36 23

Samtliga lån, så kallade depåkontokrediter, är säkerställda med värdepapper till belåningsvärde.

avstämning av reserv för kreditförluster

Ingående balans per 1 januari –1 –1

Återföringar 0 0

Förändringar redovisade i resultaträkningen 0 0

Utgående balans per 31 december –1 –1
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not 16   obligationer ocH andra räntebärande värdepapper, MSEK 2007-12-31 2006-12-31

Emitterade av andra låntagare (svenska icke-finansiella företag) 9 22

Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 9 22

Samtliga obligationer och andra räntebärande värdepapper är handelslager.

Anskaffningsvärde 22 17

Verkligt värde 9 22

not 17   aktier ocH andelar, MSEK

Aktier m.m., noterade, marknadsvärde 2 205 2 906

Aktier m.m., onoterade, marknadsvärde 9 –

Summa aktier och andelar 2 214 2 906

Aktier och andelar är handelslager och har klassificerats såsom omsättningstillgångar.

not 18   resUltat ocH andelar i koncernföretag, MSEK 2007 2006

Resultat från andelar i koncernföretag

Utdelning från dotterföretag – 71

Erhållet koncernbidrag 380 80

Resultat vid avyttring av koncernföretag 0 3

Resultat från andelar i koncernföretag 380 154

 
Koncernföretag

organisations-
nummer

 
Säte

Antal 
aktier

Andel 
kapital, %

Andel 
röster, %

Bokfört värde
 (TSEK)

HQ Bank AB 556028-1239 Stockholm 132 000 100 100 265 300

Hagströmer & Qviberg  
Fond i Fond AB 556630-5842 Stockholm 1 000 100 100 2 000

HQ Fonder Sverige AB 556266-6049 Stockholm 30 000 100 100 524 967

HQ Fondförvaltning AB 556593-5540 Stockholm 1 000 100 100 2 598

Väring capital AB 556706-3721 Stockholm 900 60 60 1 800

Stockholm Å.W AB 556693-2058 Stockholm 1 000 100 100 100

Summa andelar i koncernföretag 796 765

2007-12-31 2006-12-31

ingående ackumulerade anskaffningsvärden 801 814

Lämnade aktieägartillskott 1 –

Investeringar i koncernföretag 0 1

Avyttring av dotterbolagsaktier –5 –14

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 797 801

Ingående ackumulerade nedskrivningar – –

Utgående ackumulerade nedskrivningar – –

Utgående bokfört värde 797 801
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not 19   resUltat ocH andelar i Joint ventUres,  MSEK 2007 2006

Resultat från andelar i joint ventures

Resultat vid avyttring av joint ventures – –

Resultat från andelar i joint ventures – –

 
Joint ventures

organisations-
nummer

 
Säte

Antal 
aktier

Andel 
kapital, %

Andel 
röster, %

Bokfört värde,
 TSEK

HQ Private Equity Holding AB 556741-1987 Stockholm 100 400 60 50 300

Summa andelar i joint ventures 300

2007-12-31 2006-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden – –

Investeringar i joint ventures 0 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 –

Ingående ackumulerade nedskrivningar – –

Utgående ackumulerade nedskrivningar – –

Utgående bokfört värde 0 –

not 20   immateriella anläggningstillgÅngar, MSEK    

ackumulerade anskaffningsvärden
Allokerade imma-
teriella tillgångar Goodwill

System- 
utvecklings- 

utgifter Totalt

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2006-01-01 376 226 9 611

Investeringar – – 0 0

Försäljningar och utrangeringar – – –5 –5

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2006-12-31 376 226 4 606

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2007-01-01 376 226 4 606

Investeringar – – 1 1

Försäljningar och utrangeringar – – –2 –2

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2007-12-31 376 226 3 605
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not 20  forts.

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar 2006-01-01 –3 – –7 –10

Försäljningar och utrangeringar – – 5 5

Årets avskrivningar –13 – –1 –14

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2006-12-31 –16 – –3 –19

Ingående ackumulerade avskrivningar 2007-01-01 –16 – –3 –19

Försäljningar och utrangeringar – – 2 2

Årets avskrivningar –13 – –1 –14

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2007-12-31 –29 – –2 –31

bokfört värde

Per 2006-01-01 373 226 2 601

Per 2006-12-31 360 226 1 587

Per 2007-01-01 360 226 1 587

Per 2007-12-31 347 226 1 574

allokerade immateriella anläggningstillgÅngar    
Den 28 oktober 2005 fusionerades HQ Fonder in i HQ. Fusionen har redovisats enligt förvärvsmetoden och HQ har identifierats 
som det förvärvande bolaget. I samband med fusionen har en förvärvsanalys upprättats. I koncernen ingår som väsent  liga poster 
de immateriella anläggningstillgångar som identifierats vid fusionen. I förvärvsanalysen har immateriella tillgångar som uppfyller 
kraven enligt IFRS 3/IAS 38 identifierats i form av kundrelationer om 235 MSEK, distributörsavtal om 71 MSEK och varumärken om 
64 MSEK.    

nyttjandeperioden och tillika avskrivningstiden för kundrelationer bedöms uppgå till ca 20 år. För distributionsavtal och varumär-
ken har nyttjandeperioden bedömts vara obestämbar varför inga årliga avskrivningar av tillgångarna sker.    

goodWill    
I samband med fusionen uppstod en goodwill om 226 MSEK, som huvudsakligen är hänförlig till framtida synergieffekter och 
humankapital. Värdet på goodwill har beräknats till köpeskillingen reducerat med ovanstående förvärvade immateriella anläggnings-
tillgångar, värdet på eget kapital och skatteskuld.
    
nedskrivningstest
Under fjärde kvartalet 2007 genomfördes ett nedskrivningstest av allokerade immateriella anläggningstillgångar och goodwill i en-
lighet med IAS 36. nedskrivningstestet genomfördes i syfte att säkerställa att bokförda värden inte översteg det beräknade återvin-
ningsvärdet (nuvärdet av det inbetalningsöverskott som tillgångarna förväntas ge upphov till).     

Följande antaganden och principer ligger till grund för beräkningen av tillgångarnas återvinningsvärden under perioden:   
 
• Avkastningskravet är beräknat till 15 procent före skatt.
• Prognosperiodens längd är tio år.
• Omsättningstillväxten efter prognosperioden, från och med år 2018, antas uppgå till 2 procent. 

Då det beräknade återvinningsvärdet överstiger bokförda värden på allokerade immateriella anläggningstillgångar och goodwill indi-
kerar genomfört nedskrivningstest att det inte föreligger något nedskrivningsbehov.    
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not 21   materiella tillgÅngar, MSEK

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2006-01-01 42

Investeringar 6

Försäljningar och utrangeringar –3

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2006-12-31 45

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2007-01-01 45

Investeringar 3

Försäljningar och utrangeringar –2

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2007-12-31 46

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar 2006-01-01 –33

Försäljningar och utrangeringar 3

Årets avskrivningar –4

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2006-12-31 –34

Ingående ackumulerade avskrivningar 2007-01-01 –34

Försäljningar och utrangeringar 1

Årets avskrivningar –5

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2007-12-31 –38

bokfört värde

Per 2006-01-01 9

Per 2006-12-31 11

Per 2007-01-01 11

Per 2007-12-31 8

not 22   övriga tillgÅngar, MSEK 2007-12-31 2006-12-31

Fondlikvidfordringar, brutto 1 376 2 424

Avgår: nettningsbara fondlikvidfordringar –501 –2 253

Innehavda aktierelaterade optioner 1 532 1 098

Innehavda valutaoptioner 4 22

Aktierelaterade terminer med positivt värde 1 91

Övrigt 43 36

Summa övriga tillgångar 2 455 1 418

För tilläggsupplysning se not 23.   

 

NOTEr
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not 23   övriga skUlder, MSEK 2007-12-31 2006-12-31

Fondlikvidskulder, brutto 503 2 454

Avgår: nettningsbara fondlikvidskulder –501 –2 253

Utställda aktierelaterade optioner 1 619 2 172

Utställda valutaoptioner 0 15

Aktierelaterade terminer med negativt värde 0 1

Värdepapperslån 504 881

Övrigt 48 36

Summa övriga skulder 2 173 3 306

     2007-12-31       2006-12-31

Derivat för handelsändamål Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Valutarelaterade kontrakt

  optioner 4 0 22 15

  Terminer – 0 0 –

Aktierelaterade instrument

  optioner 1 532 1 619 1 098 2 172

  Terminer 1 0 91 1

Summa 1 537 1 619 1 211 2 188

För löptidsinformation se not 28.

not 24   emitterade värdepapper, MSEK

konvertibelt förlagslån  
HQ har under 2006 och 2007 riktat tre olika konvertibelprogram till anställda inom HQ som kan medföra konvertering med maxi-
malt 2 400 700 aktier. 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
omfattning 

(antal) Löptid
Konverterings-

period
Garanterad 

ränta
Bedömd 

marknadsränta
Bokfört 

värde

HQ Kon 1 813 400 060601-090630 090215-090531 5,5% 7,5% 77

HQ Kon 2 787 400 070115-110131 101015-110130 6,0% 7,5% 90

HQ Kon 3 799 900 070601-110630 100719-100827,
110215-110531

6,0% 7,5% 167

2 400 700 334

evigt förlagslån
För att åstadkomma en mer ändamålsenlig kapitalstruktur och för att sänka kapitalkostnaden har HQ under året återköpt ett tidigare 
emitterat förlagslån till överkurs, vilket påverkat moderbolagets resultat negativt med 5,0 MSEK. Sedan utgivandet av förlagslånet 
har dotterföretaget HQ Bank AB netto förvärvat cirka 14 procent av det utestående lånet varvid koncernens totala intäkt påverkats 
negativt med 4,3 MSEK.

not 25   UpplUpna kostnader ocH förUtbetalda intäkter, MSEK 2007 2006

Reserverad bonus 101 132

Skuld sociala avgifter samt särskild löneskatt 40 49

Övrigt 135 99

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 276 280

NOTErNOTEr
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not 26   eget kapital 

Enligt bolagsordningen för HQ AB skall aktiekapitalet uppgå till lägst 40 000 000 SEK och högst till 160 000 000 SEK. 

moderbolaget Antal aktier
Kvotvärde, SEK/

aktie Aktiekapital

Aktiekapital, 31 december 2006 13 557 240 5 67 786 200

Split 2:1 13 557 240 2,5 –

Aktiekapital, 31 december 2007 27 114 480 2,5 67 786 200

koncernen
Per den 31 december 2007 omfattade det registrerade aktiekapitalet 27 114 480 (13 557 240) stycken stamaktier med ett kvotvärde 
om 2,5 (5) SEK per aktie. 

Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond 
per den 31 december 2005 samt egetkapitalandelen av emitterat konvertibellån. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 
och framöver redovisas också som tillskjutet kapital. Enligt övergångsregeln till ändringen av ÅRL ska medel som tillförts överkurs-
fonden före den 1 januari 2006 överföras till reservfond i den första årsredovisningen som upprättas efter den 1 januari 2006. För 
kalenderårsföretag innebar detta att överkursfonden överfördes till reservfonden i årsredovisningen för år 2005. 

Balanserat resultat inklusive årets resultat omfattar intjänade vinstmedel i moderbolag och dess dotterbolag. Tidigare avsätt-
ningar till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost.
 
Utdelning 
Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och fastställs av årsstämman. Föreslagen men 
ännu ej beslutad utdelning för 2007 uppgår till 271 (163) MSEK motsvarande 10 (6) SEK per aktie. 

moderbolag
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning. Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte 
går åt för täckning av balanserad förlust. I reservfonden ingår även belopp som före 1 januari 2006 tillförts överkursfonden.

Överkursfond
när aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det 
erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som tillförts överkursfonden från och med 1 januari 
2006 ingår i det fria kapitalet. 

Bundna fonder
Reservfonden är fortsatt bundet eget kapital i moderbolaget. 

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. 

Dotterbolagen HQ Bank, HQ Fonder Sverige och Väring capital, samt koncernen som helhet (den finansiella företagsgruppen) 
är underställda externa påtvingade kapitalkrav. Dotterbolagen var för sig och den finansiella företagsgruppen har under perioden 
efterlevt dessa externa kapitalkrav. Kapitalhanteringen på grund av dessa krav återfinns i not gällande risker, riskhantering och kapi-
taltäckningsanalys, not 28. Styrelsen har som finansiellt mål beträffande kapitaltäckningsgraden fastställt att den ska vara lägst 10 
procent. Utfallet per 2007-12-31 var 21 procent.

Styrelsen för HQ har fastställt en utdelningspolicy som innebär att HQ skall lämna som utdelning till aktieägarna den del av 
bolagets vinst som inte bedöms behövas för att konsolidera och utveckla bolaget. Långsiktigt skall minst 80 procent av vinsten 
överföras till aktieägarna. Styrelsens bedömning är att utdelningen om 10 SEK per aktie är försvarlig med hänvisning till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncern-
verksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

HQ arbetar idag med ett relativt stort eget kapital. För att uppnå flexibilitet beträffande storleken på det egna kapitalet under året 
föreslår styrelsen för årsstämman att styrelsen bemyndigas att genomföra ett återköpsprogram uppgående till maximalt 10 procent 
av aktierna i HQ. Bemyndigandet föreslås få utnyttjas fram till nästa årsstämma.

Under året har ingen förändring skett i koncernens kapitalhantering. 

NOTEr
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not 27   klassificering av finansiella instrUment, MSEK

Låne- och 
kundford-

ringar
Trading- 

portföljer 1

Icke 
finansiella 
tillgångar Totalt

Verkligt 
värde

tillgångar per 2007-12-31

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker – – 0 0 0

Utlåning till kreditinstitut 1 238 – – 1 238 1 238

Utlåning till allmänheten 2 2 526 – – 2 526 2 524

obligationer och andra räntebärande värdepapper – 9 – 9 9

Aktier och andelar – 2 214 – 2 214 2 214

Andelar i joint ventures – – 0 0 0

Immateriella anläggningstillgångar – – 574 574 574

Materiella anläggningstillgångar – – 8 8 8

Skattefordringar – – 159 159 159

Övriga tillgångar

    Derivatinstrument – 1 536 – 1 536 1 536

    Övriga tillgångar 875 – 44 919 919

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 45         – 10 55 55

 4 684 3 759 795 9 238 9 236

Trading- 
portföljer 1

Övriga 
finansiella 

skulder

Icke 
finansiella 

skulder Totalt
Verkligt 

värde

skulder per 2007-12-31

Skulder till kreditinstitut 2  – 1 516 – 1 516 1 515

In- och upplåning från allmänheten – 3 451 – 3 451 3 451

Emitterade värdepapper – 334 – 334 334

Skatteskulder – – 72 72 72

Övriga skulder

    Derivatinstrument 1 619 – – 1 619 1 619

    Värdepapperslån 504 – – 504 504

    Övriga skulder – 2 48 50 50

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – 115 161 276 276

Uppskjuten skatteskuld – – 234 234 234

2 123 5 423 510 8 056 8 055

NOTEr

1 Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, innehav för handelsändamål. 

2  Vid beräkning av verkligt värde avseende utlåning till allmänhet samt skuld till kreditinstitut till fast ränta har diskonterade kassaflöden beräknats med  

swapräntan för återstående löptid inklusive marginal per bokslutsdagen använts.
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Låne- och 
kundford-

ringar
Trading- 

portföljer 1

Icke 
finansiella 
tillgångar Totalt

Verkligt 
värde

tillgångar per 2006-12-31

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker – – 0 0 0

Utlåning till kreditinstitut 1 477 – – 1 477 1 477

Utlåning till allmänheten 2 1 157 – – 1 157 1 157

obligationer och andra räntebärande värdepapper – 22 – 22 22

Aktier och andelar – 2 906 – 2 906 2 906

Immateriella anläggningstillgångar – – 587 587 587

Materiella anläggningstillgångar – – 11 11 11

Skattefordringar – – 53 53 53

Övriga tillgångar

    Derivatinstrument – 1 211 – 1 211 1 211

    Övriga tillgångar 171 – 36 207 207

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 – 11 50 50

 2 844 4 139 698 7 681 7 681

Trading- 
portföljer 1

Övriga 
finansiella 

skulder

Icke 
finansiella 

skulder Totalt
Verkligt 

värde

skulder per 2006-12-31

Skulder till kreditinstitut 2  – 134 – 134 134

In- och upplåning från allmänheten – 2 493 – 2 493 2 493

Emitterade värdepapper – 159 – 159 159

Skatteskulder – – 161 161 161

Övriga skulder

    Derivatinstrument 2 187 – – 2 187 2 187

    Värdepapperslån 881 – – 881 881

    Övriga skulder – 202 36 238 238

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – 85 195 280 280

Uppskjuten skatteskuld – – 101 101 101

3 068 3 073 493 6 634 6 634

1 Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, innehav för handelsändamål.

2  Vid beräkning av verkligt värde avseende utlåning till allmänhet samt skuld till kreditinstitut till fast ränta har diskonterade kassaflöden beräknats med  

swapräntan för återstående löptid inklusive marginal per bokslutsdagen använts.

tradingportföljer – bestämning av verkligt värde
HQ:s exponering mot finansiella instrument i tradingportföljen utgörs av poster såväl på balansräkningens tillgångssida som på dess 
skuldsida. Det sammanlagda värdet på portföljen uppgick per årsskiftet netto till 1,6 (1,1) Mdr SEK, varav 1,7 (2,0) Mdr SEK avsåg 
aktiepositioner och –0,1 (–0,9) Mdr SEK avsåg derivat. Aktiepositionerna bestod av både långa och korta positioner. Derivatpositioner 
bestod av köp- och säljoptioner samt köp- och sälj terminer. I enlighet med redovisningsprinciperna för bestämning av verkligt värde 
för finansiella instrument, se sid 50, har derivatinstrument med ett nettovärde –0,1 Mdr SEK till övervägande del värderats med 
värderingstekniker för att fastställa verkligt värde.

NOTEr
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NOTEr

not 28  risker, riskHantering ocH kapitaltäckningsanalYs

Den verksamhet som HQ bedriver genom HQ Bank , HQ Fonder Sverige och Väring capital medför dagligen olika typer av finansiella  
risker som mäts, kontrolleras och vid behov åtgärdas för att skydda företagets kapital och anseende. Det sätt på vilket HQ identifierar, 
följer upp och hanterar dessa risker utgör en central del av verksamheten. 
Styrelsen beslutar om nivån för risktagandet i verksamheten och har även genom risk- och säkerhetspolicy fördelat ansvar och befogen-
heter beträffande riskhanteringen. 

Fördelningen skapar en struktur för beslutsfattandet i riskfrågor. De viktigaste beslutsfattarna i denna är styrelse, VD, chefen Risk 
samt Företagets ledning som tar aktiv del i framtagandet av riktlinjer för riskhanteringen. Dessa riktlinjer är fastställda av styrelsen och 
utvärderas löpande och förändras när så är påkallat.

Riskfunktionen är fristående från affärsverksamheten och chef Risk rapporterar till VD och styrelse. 
Riskhanteringen sker inom respektive affärsområde samt Backoffice under överinseende av och kommunikation med Risk- och 

övriga stabsfunktioner.
Riskfunktionen ansvarar för att löpande på aggregerad nivå följa upp och rapportera till VD, styrelse och företagsledning samtliga 

marknads-, likviditets-/finansierings-, kredit-/motparts- och operativa risker. 

Ansvaret för legala risker åvilar juridik/compliance och etiska risker är uppdelade mellan juridik/compliance- och riskfunktionen. Över-
vakning av personalens egna affärer sköts av riskfunktionen.

Inom styrelsen har etablerats en revisionskommitté, vars uppgift är att ansvara för att utse externrevisor och att löpande besluta om plan 
för internrevision. Internrevisionsuppdrag kan lämnas till extern konsult eller till riskfunktionen.

De risker HQ har att hantera inom respektive affärsområde är:
 

  Marknadsrisker/ ränterisker.   Legala/etiska risker.
  Motparts-/kreditrisker.   operativa risker.
  Likviditets-/finansieringsrisker.

marknadsrisk
Marknadsriskerna är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt flöde varierar på grund av förändringar 
i marknadspriser och utgörs för HQ främst av kursrisker i aktier och aktiederivat. För delar av HQ´s verksamhet utgör risktagande en 
naturlig del. Dessa risker förekommer främst i handelslagret, men även inom den kunddrivna verksamheten är risken slutligen, i alla 
affärer med likvid mot leverans, marknadsrisken i det handlade värdepapperet. HQ använder erkända kvantitativa modeller för att sam-
manställa marknadsriskerna och kan simulera effekterna av kursrörelser och volatilitetsförändringar i marknaden. Styrelsen har fastställt 
mandat för all positionstagning inom HQ. En särskild instruktion gäller för tradingportföljen. Marknadsrisken i HQ:s handelslager 
uppgår vid fullt utnyttjande av gällande mandat till maximalt 82 (62) MSEK. vid en kursrörelse om 10 procent. Vid årets utgång uppgick 
den faktiska aktieprisrisken till 58 (40,0) MSEK. 

De tillgångar och skulder inom HQ som är räntebärande, det vill säga utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänheten, obligatio-
ner, vissa derivat, skulder till kreditinstitut, in- och upplåning från allmänheten och emitterade värdepapper löper huvudsakligen med 
rörlig ränta resp har en räntebindningstid understigande 3 månader. cirka 1,5 Mdr SEK av utlåning till allmänheten löper med fast ränta, 
vilken motsvaras av HQ:s upplåning i bank på motsvarande belopp och löptid. HQ:s ränterisk bedöms sammantaget som låg och en 
ränteförändring om +/–1 procentenhet förväntas endast påverka HQ marginellt. 

kreditrisk
Med kreditrisk/motpartsrisk avses risken att HQ inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/ eller kommer att göra en förlust 
på grund av kundens/motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Styrelsen har det övergripande ansvaret för HQ´s kreditriskex-
ponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret. Kreditgivningen skall präglas av sundhet, kvalitet och 
kontroll. Kreditrisken utgörs i huvudsak av utlåning till, kreditinstitut och allmänheten. 
Utlåning till kreditinstitut sker over night och är fördelad mellan svenska banker. 

Utlåning till allmänheten är fördelad på värdepapperskrediter till depåkunder och tidsbundna krediter till kunder för att finansiera köp 
av aktieindexobligationer se löptidsanalys på sid 73. Utlåningsportföljen är väl spridd till så väl antal låntagare som säkerheternas sam-
mansättning. Huvuddelen av utlåningen är säkerställd med pant i marknadsnoterade värdepapper, maximalt till den av Bankföreningen 
rekommenderade belåningsgraden. En betydande andel av säkerheterna utgörs av aktier som ingår i oMX Benchmark index, dvs aktier 
med hög likviditet samt av kapitalskyddade Aktieindexobligationer emitterade av institut med säte i länder med AAA – rating. Kreditrisken 
kan reduceras genom att belåningsgraden sänks för vissa enskilda värdepapper. Inga krediter löper för närvarande utan säkerhet.

Vid beräkning av kapitalkrav för kreditrisk redovisar HQ enligt schablonmetod och avräknar kreditskydd i enlighet med gällande 
regelverk.

HQ arbetar aktivt för att undvika kreditförluster.
HQ följer kreditportföljen och säkerheterna för denna på daglig basis. Eventuella brister åtgärdas omedelbart. HQ simulerar löpande 

effekter av kursförändringar i de instrument som utgör säkerhet. Alla kreditlimiter omprövas årligen. Trots att kreditrisken utgör en bety-
dande exponering har HQ under de senaste fem åren inte redovisat någon kreditförlust.

Motpartsrisken, det vill säga risken att en kund eller motpart i en affär inte kan uppfylla sitt åtagande i samband med avveckling, 
begränsas av att HQ normalt använder clearingorganisationer som till exempel VPc och Stockholmsbörsen för avveckling av utförda af-
färer. oTc-affärer i derivat med motparter utanför dessa clearing- eller avvecklingssystem förekommer endast i begränsad omfattning.
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likviditetsrisk/finansieringsrisk
Likviditetsrisk är risken att HQ får svårigheter att fullgöra sina åtaganden. Likviditetsrisk uppstår då tillgångar och skulder har olika löptid. 
Likviditetsrisken kan reduceras genom att omfattningen av vissa placeringar minskas.

Finansieringsrisken är avhängig av HQ:s möjlighet att på löpande basis finansiera verksamheten i banksystemet. HQ har beviljats 
ramar för korta krediter i svenska banker på 1,5 Mdr SEK, dessa var per årsskiftet inte utnyttjade till någon del. Risken kan begränsas dels 
genom att fördela upplåningen på flera motparter, dels genom att begränsa portföljens omfattning. HQ har genom depåavtalen, för de 
kunder som har exponeringar mot HQ, panträtt i kunders värdepapper med rätt att vidarepantsätta instrumenten se not 29.

Likviditeten i handelslagret bevakas löpande och placeringar görs i huvudsak i likvida värdepapper.

 löptider för tillgÅngar ocH skUlder, MSEK

Kontraktuella löptider

Återstående löptid
Utan 

löptid
På anfor-

dran <3 mån
3–12 
mån 1–5 år >5 år Totalt

Förväntad 
återvin-

ningstid 
efter tolv 
månader

tillgångar per 2007-12-31

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 0 – – – – – 0 0

Utlåning till kreditinstitut – 1 238 – – – – 1 238 1 238

Utlåning till allmänheten – 1 010 – 48 1 468 – 2 526 2 478

obligationer och andra  
räntebärande värdepapper – – 9 – – – 9 0

Aktier och andelar – – 2 214 – – – 2 214 0

Andelar i joint ventures 0 0 0

Immateriella anläggningstillgångar 574 – – – – – 574 561

Materiella anläggningstillgångar 8 – – – – – 8 5

Skattefordringar – – – 159 – – 159 0

Övriga tillgångar

    Derivatinstrument – – 628 186 722 – 1 536 722

    Övriga tillgångar – – 919 – 919 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – – 55 – – – 55 0

582 2 248 3 825 393 2 190 – 9 238 5 004

2006-12-31 598 2 634 4 396 53 – – 7 681

skulder per 2007-12-31

Skulder till kreditinstitut  – – – 48 1 468 – 1 516 1 468

In- och upplåning från allmänheten – 3 451 – – – – 3 451 3 451

Emitterade värdepapper – – – – 334 – 334 334

Skatteskulder – – – 72 – – 72 0

Övriga skulder

    Derivatinstrument – – 736 111 772 – 1 619 772

    Värdepapperslån – – 504 – 504 0

    Övriga skulder – – 50 – 50 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – – 276 – – – 276 0

Uppskjuten skatteskuld 234 – – – – – 234 0

234 3 451 1 566 231 2 574 – 8 056 6 025

2006-12-31 187 2 627 3 586 161 73 – 6 634
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I löptidsinformationen ovan ingår de tillgångar och skulder som ingår i handelslagret som tillgångar respektive skulder som förväntas 
omsättas inom  tre månader, även om den underliggande tillgången saknar löptid. Grunden för klassificeringen baseras på när tillgång-
arna förväntas omsättas.

legala och etiska risker
Legala  och etiska risker härrör ur dels externa regelverk, främst lagstiftning och Finansinspektionens råd och anvisningar
gällande för verksamheten, dels omgivningens krav på att verksamheten bedrivs på förtroendeskapande grunder. Ett internt regelverk 
finns framtaget för inom verksamheten förekommande processer. Löpande utbildning, kontroll och uppföljning av att regelverket efter-
levs sker inom risk- och juridik/compliance avdelningarna som också tillsammans med avdelningschefer ansvarar för att regelverket 
uppdateras kontinuerligt. Under 2007 har HQ anpassat verksamheten till MiFID och personalen har utbildats i det nya regelverket.

operativ risk
operativ risk är risken för förluster till följd av bristande interna rutiner och kontroller, felaktiga affärsregistreringar, driftsstörningar i inter-
na system eller system hos externa parter (till exempel betalningssystemet, VPc eller Stockholmsbörsen), brand, sabotage med mera.
HQ verkar aktivt för att eliminera operativa risker genom en fortlöpande uppdatering av rutiner och tekniska system, förbättringar i rap-
porteringen till ledningen samt fortlöpande utbildning av personal.

HQ redovisar från och med ingången av 2007 kapitalkrav i enlighet med Basel II och redovisar kapitalkrav för operativ risk i enlighet 
med basmetod, vilket innebär att kapitalkravet för operativ risk antas motsvara 15 procent av de genomsnittliga intäkterna för de tre 
verksamhetsår som föregår bokslutsåret. Kapitalkrav för operativ risk beräknat på detta sätt ger ett kapitalkrav för operativ risk på 106 
MSEK för koncernen och 90 MSEK för HQ Bank, vilket motsvarar drygt 40 procent av det totala kapitalkravet.

För att hantera vissa operativa risker har HQ tecknat ansvars- och brottsförsäkringar för verksamheten.
Försäkringsskyddets storlek beslutas av styrelsen på förslag av chefsjurist och chef Risk i samarbete med extern konsult. Försäkrings-
skyddet omprövas årligen, vilket föregås av en genomgång av verksamhetens utveckling, vad avser tjänsteutbud, volymer, antal medar-
betare och den risknivå som bestäms utifrån dessa parametrar.

 koncernens kapitaltäckningsanalys

Beräkning av kapitalkrav 2007-12-31 2006-12-31

1. Beräkning av total kapitalbas

Primärt kapital (netto) 441 400

Supplementärt kapital (netto) 170 117

Total kapitalbas 611 517

2. Beräkning av kapitalkrav 

Grupper och vägningstal Kapitalkrav Kapitalkrav

Kapitalkrav för kreditrisk  61 103

Kapitalkrav för motpartsrisk 2006 0 4

Kapitalkrav för avvecklingsrisk 3 2

Kapitalkrav för ränterisk 17 7

Kapitalkrav för aktiekursrisker 45 29

Kapitalkrav för valutakursrisker 0 0

Summa kapitalkrav för positionsrisk och valutakursrisk 62 36

Kapitalkrav för operativ risk 1 106 n/a

1 operativ risk; nytt kapitalkrav (Basel II) från och med 2007. Beräkning enligt basmetod.
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3. Beräkning av kapitaltäckningskvot och -grad 2007-12-31 2006-12-31

Total kapitalbas 611 517

Totalt kapitalkrav 232 145

Kapitaltäckningskvot 2,63 3,57

Kapitaltäckningsgrad i procent 21% 29%

4. Beräkning av primärt kapital

Tillgängligt kapital 892

Reserver 19

Goodwill –470

Primärt kapital 441
     

Den 1 februari 2007 infördes nya kapitaltäckningsregler i Sverige, Basel II. Reglerna bygger på den så kallade Baselöverenskommelsen, 
och de införs inom hela EU. HQ använder schablonmetoden för beräkning av riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk. HQ har valt 
att använda den inplacering av kreditkvalitetssteg som offentliggjorts av Finansinspektionen baserat på den för respektive exponerings 
hemstats kreditkvalitetssteg.  HQ använder genomgående Fitch och Moodys rating.     

     

* 2007 (Basel II) Kapitalkrav 2006 Riskvägt belopp Kapitalkrav

Institutsexponeringar1 37 Grupp A (0%) 0 0

Företagsexponeringar 11 Grupp B (20%) 279 22

Hushållsexponeringar 5 Grupp c (50%) 0 0

Högriskposter 1 Grupp D (100%) 1 008 81

Övriga poster 7

Summa kapitalkrav för kreditrisker 61 Summa riskvägt 
belopp för kreditrisker

1 287 103

 

* Kreditportföljen 2007
Exponering2

årsgenomsnitt
Exponering2

07-12-31
Medräknings-

bara säkerheter
Exponering3

07-12-31

Stater och centralbanker 44 40 0 40

Institutsexponeringar1 1 860 2 315 0 2 315

Företagsexponeringar 392 357 214 143

Hushållsexponeringar 372 318 241 77

Högriskposter 83 67 59 8

Övriga poster 88 91 0 91

Summa 2 839 3 188 514 2 674

1  Inlåning i svensk bank och utlåning med säkerhet i obligationer emitterade av institut med säte i länder med rating AAA av Fitch och Moodys. 

2 Exponeringar utan hänsyn till effekterna av kreditriskskydd.     

3 Exponeringar med hänsyn till effekterna av kreditriskskydd.     

    

not 28  forts.
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not 29   ställda säkerHeter, eventUalförpliktelser  
ocH övriga UpplYsningar, MSEK 2006-12-312007-12-31

koncernen

panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder,  
värdepapperslån och derivat 2 022 3 897

övriga ställda panter och jämförliga säkerheter 42 37

ansvarsförbindelser 0 0

Åtaganden om framtida betalningar

Köpta värdepapper på termin – 1 990

Sålda värdepapper på termin 17 11

Utställda optioner 1 619 2 187

Summa 1 636 4 188

övriga åtaganden

Klientmedelskonto 53 51

generellt borgensåtagande
Moderbolaget HQ AB har tecknat generellt borgensåtagande för HQ Bank AB.

panträtter ställda för egna skulder
HQ ställer för egna åtaganden i bank säkerhet med värdepapper som tillhör kund med rätt för HQ att vidarepantsätta dessa. 
Per årsskiftet har HQ vidarepantsatt instrument till ett värde av 1 862 MSEK. Utlåning till kund och HQ:s upplåning i bank överenstäm-
mer till belopp och löptid.

NOTEr
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till årsstämman i HQ ab, (publ) organisationsnummer 5565735650.

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
i HQ AB (publ) för år 2007. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 33–76. Det är styrel-
sen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU 
och lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar 
är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som 
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 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, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning 
i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisnings-
standarder IFRS såsom de antagits av EU och lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en rättvisande 
bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar 
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 27 februari 2008
KPMG Bohlins AB 

Johan Dyrefors
AUKToRISERAD REVISoR

revisionsberättelse
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fakta Ur bolagsordningen

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 fem och högst tio leda-
möter med högst två suppleanter.

verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga 
och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver 
finansiell verksamhet såsom värdepappersrörelse, 
bankrörelse eller fondverksamhet samt att bedriva 
därmed förenlig verksamhet.

aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 40 000 000 
SEK och högst 160 000 000 SEK.

räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari– 
31 december.

avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument.

övriga upplysningar

Bolagsordningen antogs på extra bolagsstämma den 
20 november 2006. Bolagsordningen i sin helhet finns 
tillgänglig på HQ:s hemsida, www.hq.se. 

Bolagets registreringsnummer är 556573–5650. Bo-
laget inregistrerades hos Bolagsverket den 17 septem-
ber 1999 och har drivit verksamhet från och med 1999. 
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kommande rapporttillfällen

Årsstämma

Årsstämma

HQ:s årsstämma hålls fredagen 4 april 2008 kl. 11.00, 
Moderna Museet (Auditoriet), Skeppsholmen, Stock-
holm. 

rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i HQ:s årsstämma har aktieägare som 

dels  

är införd i aktieboken fredagen den 28 mars 2008

dels  

senast kl 16.00 måndagen den 31 mars 2008 anmäler 
sitt deltagande vid årsstämman till HQ.

Hur sker ägarregistrering?

HQ:s aktiebok förs av VPc AB. Endast ägarregistrerade 
innehav återfinns under aktieägarens eget namn i 
aktieboken.

För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier 
skall ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna 
är registrerade i eget namn senast den 28 mars 2008. 
Det institut som förvaltar aktierna kan assistera med 
omregistrering.

Hur sker anmälan?

Anmälan om deltagande vid stämman kan ske via 
HQ:s hemsida www.hq.se, per telefon 08-696 17 00, 
telefax 08-696 17 01 eller per post till:

Anmälan årsstämma 2008
HQ AB
Juridik
103 71 STocKHoLM

Årsstämma 4 april 2008

Delårsrapport januari–mars 2008 18 april 2008

Delårsrapport januari–juni 2008 17 juli 2008

Delårsrapport januari–september 2008 17 oktober 2008
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definitioner 

Vinst per aktie efter skatt Årets resultat efter skatt med avdrag för minoritetens andel av årets resultat i förhållande till 
genomsnittligt antal aktier under året, före respektive efter utspädning. Vid beräkning av ut-
spädningseffekt har hänsyn tagits till utgivna personalkonvertibler, se vidare not 14 och 24.

Eget kapital per aktie Eget kapital med avdrag minoritetens andel av eget kapital i förhållande till antal utestående 
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 eget kapital på balansdagen. Motsvarande nyckeltal finns även där 
genomsnittligt antal utestående konvertibler beaktats vid beräkningen av genomsnittligt 
eget 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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adresser

HaLMsTad

Strandgatan 14,  
302 46 Halmstad
Telefon 035-27 11 82
Telefax 035-27 11 94

NOrrKÖPING

Box 1103, 600 41 Norrköping
Besöksadress G:a Rådstugugatan 1
Telefon 011-36 12 00
Telefax 011-23 83 20

sTOcKHOLM

HQ AB, 103 71 Stockholm
Besöksadress Norrlandsgatan 15,  
uppgång D
Telefon 08-696 17 00
Telefax 08-696 17 01
www.hq.se

GÖTeBOrG

Box 2143, 403 13 Göteborg
Besöksadress Kungstorget 14
Telefon 031-701 66 00
Telefax 031-774 07 55

MaLMÖ

Box 4430, 203 15 Malmö
Besöksadress Skomakaregatan 2
Telefon 040-665 53 00
Telefax 040-12 40 01

UMeÅ 

HQ Private Banking i samarbete  
med Länsförsäkringar 
Box 75, 901 03 Umeå 
Besöksadress: Nygatan 19 
Tel:090 77 20 70

KaLMar 

HQ Private Banking i samarbete 
med Länsförsäkringar 
Box 141, 391 21 Kalmar 
Besöksadress: Norra Långgatan 27 
Tel: 0480 270 30 
  

VIsBY 

HQ Private Banking i samarbete  
med Länsförsäkringar Gotland 
Österväg 17, 621 45 Visby 
Tel: 0498 24 92 28 
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