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DEFINITIONER 

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

Eget kapital per aktie Eget kapital med avdrag för minoritetens andel av eget kapital i förhållande till antal 
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.

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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HQ UTFORSKAR, UTVECKLAR 
OCH PRESTERAR

HQ är ingen vanlig bank. Vi är en idédriven bank som priori terar  
individuell rådgivning och förädling av kapital.

En noggrann och djupgående behovsanalys är utgångspunkten för 
allt vi gör, och genom ett team av specialister levererar vi den bästa 
lösningen. Oavsett om det är vår egen produkt eller från annan part.

VISION
HQ skall vara den ledande oberoende finanskoncernen med fokus  
på rådgivning. 

FINANSIELLA MÅL
  Rörelsemarginalen skall vara i genomsnitt lägst 35 procent.

   Nettoinflöde av förvaltat kapital inom Private Banking 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.

Private Banking

HQ

Gemensam plattform

Investment BankingAsset Management

NY ORGANISATIONSSTRUKTUR

HQ har per 1 januari 2010 infört en ny organisations- och rapportstruktur med tre affärsområden. En av drivkrafterna bakom 

den nya strukturen är att förstärka och tydliggöra HQ:s erbjudande av förvaltningstjänster till institutioner och privatpersoner.
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STARK TILLVÄXT I FÖRVALTAT KAPITAL

Finansiell utveckling 2009

  Rörelsens intäkter 768 (818) MSEK

  Rörelseresultat 177 (278) MSEK

  Rörelsemarginal 23 (34) procent

   Rörelseresultat exklusive förvärvseffekter i HQ Direct 
177 (193) MSEK

  Resultat per aktie efter utspädning 4,8 (9,0) SEK

   Förvaltat kapital ökade med 30,8 Mdr SEK under året till 
85,1 (54,3) Mdr SEK, varav nettoinflöde om 8,0 (5,0) Mdr 
SEK

   Föreslagen utdelning 6,0 (6,0) SEK per aktie, 
 motsvarande 125 procent av årets resultat  

Rörelseresultatet uppgick till 177 (278) MSEK, och resultatet 
efter skatt till 134 (246) MSEK, motsvarande 4,8 (9,0) SEK 
per aktie efter utspädning. I rörelseresultatet för jämförel-
seåret ingår 85 MSEK i förvärvseffekter av engångskaraktär. 
Tradingen har haft en negativ utveckling och påverkade 
resultatet med –29 (–49) MSEK. Utvecklingen inom övriga 
enheter är dock positiv och justerat för Trading och förvärvs-
effekter under 2008 uppgick fjärde kvartalets underliggande 
rörelseresultat till 78 (55) MSEK, med en rörelsemarginal om 
35 (31) procent.

Rörelsens intäkter uppgick till 768 (818) MSEK, varav för-
värvseffekter motsvarade 9 (122) MSEK och 65 (7) MSEK av-
såg intäkter hänförliga till HQ Directs löpande verksamhet. 
Provisionsnettot ökade med 6 procent till 594 (561) MSEK. 
Den kraftiga sänkningen av reporäntan har inverkat negativt 
på räntenettot. Trots en ökad in- och utlåning från respektive 
till allmänheten minskade räntenettot hänförligt till HQ:s 
depåkunder med 3 procent till 92 (95) MSEK till följd av låga 
marknadsräntor. Sammantaget har det låga ränteläget påver-
kat räntenettot negativt med omkring 20 MSEK jämfört med 
2008. Egenhandel, bestående av netto resultat av finansiella 
transaktioner och utdelningar, ökade med 95 procent till 78 
(40) MSEK varav Trading stod för 32 (–2) MSEK.

De återkommande intäkterna inom HQ Private Banking 
minskade med 12 procent till 301 (344) MSEK, vilket innebar 
att 115 (129) procent av HQ Private Bankings löpande kostna-
der exklusive vinstdelning täcktes av återkommande intäkter. 
Sett till hela koncernen täcktes löpande kostnader exklusive 
vinstdelning till 64 (92) procent av återkommande intäkter. 
Den kraftiga minskningen på koncernnivå förklaras av en 
lägre andel återkommande intäkter inom HQ Direct. Som 
tidigare kommunicerats läggs ett stort fokus på att åter nå 
100 procents kostnadstäckning.

Kostnaderna ökade med 9 procent till 591 (540) MSEK, 
vilket uteslutande förklaras av förvärvet av HQ Direct som 
inte ingår i jämförelsesiffrorna för 2008. Proforma inklusive 
HQ Direct minskade kostnaderna med 16 procent till 591 
(707) MSEK, varav avsättning för vinstdelning motsvarade 
84 (111) MSEK och övriga kostnader 507 (596) MSEK. Jämfö-
relsetalet inkluderar engångskostnader om 20 MSEK.

Totalt förvaltat kapital ökade med 30,8 Mdr SEK till 85,1 
Mdr SEK. Nettoinflöde av nya kundvolymer uppgick under 
året till 8,0 (5,0) Mdr SEK, vilket motsvarar en organisk 
tillväxt om 17 (7) procent i årstakt inom HQ Private Banking. 
Därmed går HQ Private Banking in i 2010 med 68,7 Mdr SEK 
i förvaltat kapital. Det är 12 Mdr SEK mer än vad som förval-
tades i genomsnitt under 2009 och det finns således goda 
förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling avseende 
återkommande intäkter även under 2010.

Börsomsättningen uppgick i genomsnitt till 13,6 (18,5) 
Mdr SEK under 2009. HQ:s marknadsandel var 6,7 (3,0) 
procent, vilket innebar att HQ var den tredje största aktören 
på Stockholmsbörsen. 

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 6,00 
(6,00) SEK per aktie. Föreslagen utdelning motsvarar 125 
procent av årets resultat och en direktavkastning om 5,1 
procent mätt på aktiekursen per 31 december 2009.

Sven Hagströmer 
Fondkommission
grundas
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1994 1998
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2004

2005

2006 2008

2007 2009
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I år firar HQ Bank i sin nuvarande form 20-årsjubileum 
och nästa år är det 30 år sedan Sven Hagströmer Fond-
kommission grundades. Resan har varit rolig, spännan-
de och lärorik. Färden har också varit lönsam för såväl 
våra kunder som oss ägare. 

Naturligtvis hade mycket kunnat göras bättre, men på 
det hela taget har vi gjort mer rätt än fel och vi har inte 
låtit våra misstag bli misslyckanden. Styrkan i HQ:s 
koncept har visat sig under finanskrisen, som fick flera 
konkurrenter att försvagas kraftigt eller till och med gå 
under. HQ:s förvaltade kapital är idag högre än före 
krisen och marknadsandelarna på Stockholmsbörsen 
har, delvis via förvärvet av Glitnir, ökat kraftigt. Vidare 
har kreditförlusterna varit noll.

Entreprenörsdriven organisation 

Bakgrunden till HQ:s styrka är att vi är ett bolag för 
entreprenörer drivet av entreprenörer. Finansmarkna-
den befinner sig i en ständig förändringsprocess med 
snabb produktutveckling samt avregleringar, åter-
regleringar och nyregleringar. Omvärlden förändras 
oupphörligt drivet av globalisering, ny teknik och en 
förskjutning av ansvar från stat till individ. I en sådan 
miljö är en entreprenörsdriven organisation oslagbar. 
Det ger förståelse för kundernas behov av produkter 
och råd samtidigt som man agerar för ägarnas bästa. 
I detta sammanhang vill vi framföra ett stort och 
ödmjukt tack till HQ:s personal som har hanterat 
krisen med bravur; professionellt, kompetent och med 
kundernas och ägarnas bästa för ögonen.

 

Framgångsrik förvaltning  

Personalen är nyckeln till HQ:s framgångar. Kunskap 
och goda råd är det vi lovar våra kunder. Att fatta be-
slut är enkelt, att fatta rätt beslut är svårare och därför 
är analysen vår bas och vi ser till värden bortom aktie-
kurserna. Att se värde i stället för pris och att försöka 
eliminera felbeslut är målet med analysen. 

Genom åren har HQ skapat många nya och 
innovativa produkter för våra kunder. Nöjda kunder är 
det enda som i förlängningen ger ett bolag kraft och 
möjlighet att växa med lönsamhet. Vi är båda själva 
tacksamma kunder hos HQ, och några av våra bästa 
placeringar har skett i HQ:s regi. Bland dessa kan 
nämnas Strategifonden, som är den bästa svenska 
aktiefonden sedan starten. Fonden är helt enkelt en 
samlingsplats för våra bästa idéer. Rysslandsfonden 
var en annan produkt som HQ var tidigt ute med, och 
de andelsägare som varit med sedan starten, som 
vi, har haft synnerligen god värdetillväxt. HQ har nu 
en god bredd av intressanta produkter, inte minst 
på tillväxtmarknader som Indien och Kina, som har 
framtiden för sig. 

Visst har vi gått på minor ibland under vår resa de 
senaste 20 åren, men totalt sett har vi gjort mer rätt 
än fel. Vi ser nu att HQ har en starkare plattform än 
någonsin att arbeta vidare ifrån. Med bolagets kunniga 
och av entreprenörskap besjälade personal skall vi se 
till att ta vara på denna möjlighet. Vi vill tacka våra kun-
der och ägare  för det förtroende ni visat oss genom 
åren, och vi skall göra vårt bästa för att förvalta detta 
förtroende. 

ORDFÖRANDEORD 

Stockholm i mars 2010

 Mats Qviberg Stefan Dahlbo
 ORDFÖRANDE HQ AB ORDFÖRANDE HQ BANK AB
  OCH HQ FONDER SVERIGE AB
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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 nominellt värde 0 5 202 574 –156 077 220 52 025 740 

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

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

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

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

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

2008 – 0 27 114 480 0 67 786 200

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

KURSUTVECKLING FÖR HQ-AKTIEN 2005–2009

Antal

Omsatt antal aktier HQ-aktien 
(inkl återinvesterad utdelning)

OMXSPI indexerat 
(inkl återinvesterad utdelning)
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Börsvärde (MSEK) 2009-12-31 3 309 Omsatt (MSEK) 2009 675 

Börskurs (SEK) 2009-12-31 118,50 Omsatt antal aktier 2009 6 575 797

Högst/lägst betalt (SEK) 2009 145/58 Totalavkastning HQ-aktien, inkl utdelning (%) 116

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 OCH UTBETALNING AV UTDELNING
Styrelsen föreslår en utdelning om 6 SEK per aktie. Föreslagen utdelning motsvarar 125 procent av årets resultat och en direktav-
kastning om 5,1 procent, mätt på aktiekursen per den 31 december 2009. Om årsstämman den 15 april 2010 beslutar i enlighet 
med styrelsens förslag, beräknas utdelningen betalas ut av Euroclear Sweden AB den 23 april 2010.

KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN
HQ har under 2006, 2007 och 2008 riktat fyra olika konvertibelprogram till anställda inom HQ. De tre kvarstående programmen 
kan medföra konvertering med maximalt 1 950 600 aktier, se vidare not 15 och 24. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
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Ägare Antal  aktier Ägarandel, % 

Investment AB Öresund 6 840 208 24,5

Mats Qviberg (inklusive familj)¹ 1 544 256 5,5

Swedbank Robur Fonder 1 519 526 5,4

DnB NOR ASA 1 356 772 4,9

Sten Dybeck (inklusive familj)¹ 1 134 532 4,1

Herma Securities AB 1 080 464 3,9

Aktie-Ansvar Fonder 598 704 2,1

Nordea Investment Funds – Finland 473 614 1,7

Handelsbanken Fonder 386 376 1,4

SIX SIS AG 366 636 1,3

Övriga 12 624 192 45,2

Summa 27 925 280 100
1 Inklusive myndiga barn.

HQ-AKTIEN

Kategori Antal  aktier Ägarandel, % 

Svenska fysiska personer 10 351 184 37,1

Övriga finansiella företag 6 843 283 24,5

Utlandsboende ägare 4 292 416 15,4

Finansiella företag 3 871 636 13,9

Övriga svenska juridiska personer 2 183 075 7,8

Socialförsäkringsfonder 207 107 0,7

Intresseorganisationer 140 752 0,5

Ej kategoriserade juridiska personer 30 100 0,1

Kommunal sektor 3 827 0,0

Staten 1 900 0,0

Summa 27 925 280 100

Fördelning efter aktieinnehav Antal aktieägare Antal  aktier Ägarandel, % 

1–500 5 419 1 022 416 3,7

501–1 000 1 214 994 116 3,6

1 001–5 000 1 337 3 012 536 10,8

5 001–10 000 182 1 345 698 4,8

10 001–15 000 60 728 836 2,6

15 001–20 000 27 482 484 1,7

20 001– 112 20 339 194 72,8

Summa 8 351 27 925 280 100

Informationen ovan är hämtad ur den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 2009-12-30. Antalet aktieägare var 8 351 och 
det utländska ägandet uppgick till 15 procent.

DE STÖRSTA ÄGARNA

FÖRDELNING I STORLEKSKLASSER

ÄGARKATEGORIER
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Förutsättningarna för att bedriva finansiell rådgiv-
ning och aktiehandel har fundamentalt förändrats 
de senaste åren. Den konsolidering som förutsågs 
avstannade under 2009 till följd av en återgång till en 
mer normal kreditmarknad samt kraftiga uppgångar 
på världens börser. Kritisk massa, effektiva processer 
och starka kundrelationer är avgörande faktorer för att 
lyckas framöver.  

Det gångna verksamhetsåret var kontrasternas år. Det 
gäller både vår omvärld och vår verksamhet. Vi gick in i 
2009 med ett marknadsklimat som var mycket mörkt. 
Efter det att världens politiker och centralbankschefer 
beslutat sig för att agera tillsammans för att lindra 
finans- och kreditkrisen så vände marknadsklimatet 
snabbt. Riskaptiten ökade successivt samtidigt som 
den låga räntenivån gjorde aktiemarknaden till primärt 
investeringsalternativ för investerarkollektivet i stort. 
När året summerades var uppgången på Stockholms-
börsen hela 44 procent, dessutom visade viktiga 
marknader för HQ, som Ryssland och andra tillväxt-
marknader ännu större uppgångar.

Tack vare den positiva börsutvecklingen kunde vårt 
förvaltade kapital öka med hela 31 Mdr SEK, eller 57 
procent, till drygt 85 Mdr SEK. Det är i nivå med vårt 
 tidigare ”all time high” från 2007 – som Stockholms-
börsen vid årsskiftet fortfarande hade 39 procent kvar till. 

En viktig och mycket glädjande anledning till vår 
framgång är ett fortsatt starkt inflöde av nya volymer. 
Under 2009 hade vi ett nettoinflöde om hela 8,0 Mdr 
SEK, tillika en organisk tillväxttakt om 17 procent. Inom 
HQ Private Banking ger vår konsekventa satsning 
nämligen önskad effekt och vi stärker kontinuerligt 

vår marknadsposition. Förutom ett fortsatt attraktivt 
förvaltningsresultat, såväl inom tillväxtmarknader som 
på den svenska marknaden, bidrar volymerna från den 
externa distributionen i allt större omfattning. HQ 
Private Banking gick därmed in i 2010 med 69 Mdr 
SEK i förvaltat kapital, vilket är 12 Mdr SEK mer än vad 
som förvaltades i genomsnitt under 2009. Det ger oss 
en väsentligt högre, stabilare och bredare intäktsbas 
jämfört med fjolåret.

Just extern distribution är en del i vår tillväxtstra-
tegi. Genom lokala och starka partner kan vi på ett 
kostnadseffektivt sätt nå kunder utanför de regioner 
där vi själva inte finns representerade. Det är viktigt 
då affären många gånger är lokal, samtidigt som 
det skiljer oss från vissa av våra konkurrenter. Det 
innebär också en betydande potential. Om HQ på sikt 
skulle nå samma marknadsandelar ute i landet, som 
i Stockholmsregionen, skulle den förvaltade volymen 
fördubblas. 

Trading ej tillfredsställande

Nya marknadsplatser, minskade spreadar mellan 
sälj- och köpkurser, en kraftigt försämrad likviditet och 
en ökad andel datorstyrd handel har lett till sänkta 
marginaler för all aktierelaterad handel. Det har givetvis 
även påverkat vår verksamhet. För helåret 2009 visar 
tradingverksamheten därmed ett negativt resultat om 
–29 MSEK. Det är långt ifrån tillfredsställande och 
överskuggar den positiva utvecklingen inom andra 
delar av koncernen, framför allt under verksamhets-
årets sista kvartal. 

Justerat för Trading och förvärvseffekter under 2008 
uppgick fjärde kvartalets underliggande rörelseresultat 
till 78 MSEK, med en rörelsemarginal om 35 procent.

VD–ORD
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Vi har också inlett ett långsiktigt samarbete kring 
börshandlade fonder (så kallade ETF:er) med NASDAQ 
OMX. Hittills har vi noterat tre sådana fonder på 
Stockholmsbörsen, och ambitionen är att lansera en 
rad nya produkter framöver med exponering mot olika 
marknader och tillgångsslag.

Rätt positionerade

Vi har fortsatt att investera i vår tekniska och adminis-
trativa plattform och har därför en betydande potential 
att bygga vår affär vidare med stor skalbarhet. Vidare 
gör ett utökat samarbete med externa partner att vi 
kommer närmare, och får ökad förståelse för kundens 
behov, på ett stort antal orter i landet. 

Kundens krav avseende rådgivning och transparens 
ökar kontinuerligt. Kvalitativ och personlig rådgivning 
är HQ:s adelsmärke och kommer alltid vara det tongi-
vande i kundrelationerna. Vår finansiella och operativa 
stabilitet har stärkt oss och vårt varumärke under den 
finansiella krisen. Sammantaget är HQ en flexibel och 
snabbfotad aktör med nya, kanske oväntade, lösningar 
som skapar mervärde för våra kunder och aktieägare.

Stockholm i mars 2010

Mikael König
VD OCH KONCERNCHEF

Trender och drivkrafter

Förutsättningarna för att driva verksamhet inom finan-
siell rådgivning och aktiehandel har på ett markant sätt 
förändrats de senaste åren. En rad nya direktiv och 
regleringar har medfört högre kostnader och större 
inträdesbarriärer. Vidare blir kunden alltmer sofistike-
rad och kräver bättre rådgivning och mer transparens. 
Sammantaget leder det till ett ökat konsoliderings-
behov i branschen. Personligen var det min bedöm-
ning att detta skulle ske redan under fjolåret, men den 
starka börsutvecklingen motverkade denna utveckling. 
Även om förvärv inte är ett självändamål är HQ väl 
positionerade för att möta morgondagens trender och 
drivkrafter, vilket tillsammans med en operativ och 
finansiell stabilitet gör oss till en attraktiv partner. 

Ny organisationsstruktur

Från årsskiftet 2010 har vi en ny organisationsstruktur 
och det strategiska arbetet handlar i mångt och mycket 
om att tydliggöra våra tre affärsområden: Private Banking, 
Asset Management och Investment Banking. En av 
drivkrafterna bakom den nya organisationsstrukturen 
är att förstärka och tydliggöra HQ:s erbjudande av 
förvaltningstjänster till institutioner och privatpersoner. 
Vi arbetar också med att ytterligare segmentera och 
paketera våra erbjudanden till respektive målgrupp för 
att än tydligare påvisa det mervärde vi levererar, och 
därmed stärka kundrelationen.

Inom det nybildade HQ Asset Management samlar 
vi hela vår förvaltningsorganisation, bland annat det 
alltmer efterfrågade området Alternativa Investeringar. 
Där har vi nyligen förstärkt vårt team och ser ett 
intressant affärsläge i fastighetssektorn till följd av nya 
förutsättningar och behov efter kreditkrisen.

Mikael König, VD och koncernchef

”�Vid�ingången�av�2010�har�vi�
ett�betydligt�högre�kapital�
under�förvaltning�än�vad�som�
förvaltades�i�genomsnitt�under�
2009.�Det�ger�oss�en�väsentligt�
högre,�stabilare�och�bredare�in-
täktsbas�jämfört�med�fjolåret.”

VD-ORD
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AFFÄRSKONCEPT

ORGANISATIONSSTRUKTUR FRÅN 2010

Stab och Administration

HQ

Private Banking Asset Management

Finansiell Planering

Traditionell förvaltning

Diskretionär förvaltning

Alternativ förvaltning

Förmögenhets-
förvaltning

Kapitalförvaltning

ETF:er

Extern Distribution Emerging Markets

Investment Banking

Equities

Corporate Finance

Trading

HQ har per den 1 januari 2010 infört en ny organisa-
tions- och rapportstruktur. En av drivkrafterna bakom 
den nya strukturen är att förstärka och tydliggöra 
erbjudandet av förvaltningstjänster till institutioner och 
privatpersoner. HQ är fortfarande, sett till den totala 
marknaden, en mindre, innovativ och flexibel aktör på 
den svenska marknaden. Det ger HQ många fördelar 
relativt storbankerna, samtidigt som arbetet med att 
kontinuerligt stärka distributionskraften är i fokus.

HQ är en idédriven bank som ständigt utforskar nya 
marknader, möjligheter, tillvägagångssätt och lös-
ningar. Med skräddarsydda team av specialister möter 
vi kundens behov och presterar tydliga och mätbara 
mervärden åt både uppdragsgivare och aktieägare. 
Vår arbetsprincip – och hela vårt affärskoncept – kan 
sammanfattas med orden utforskar,�utvecklar�och 
presterar:

   Utforskar – nya marknader, möjligheter, tillväga-
gångssätt och lösningar.

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

   Presterar – tydliga och mätbara mervärden åt kund 
och ägare.

Genom att erbjuda en stimulerande och utvecklande 
miljö samt att arbeta i team skapas rätt förutsättningar 
för att leverera finansiell framgång åt kunden.

Då en betydande del av HQ:s kunder inom Private 
Banking kommer från Stockholmsregionen är arbetet 
med att öka kännedomen i övriga landet strategiskt 
viktigt. Om HQ på sikt når samma marknadsandelar ute 
i landet, fördubblas den förvaltade volymen. 

HQ har egna kontor på sex platser i Sverige, och 
lokala samarbetspartner på ytterligare ett 30-tal orter i 
Sverige. 
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Strategin ligger fast

HQ arbetar långsiktigt och strategiskt med ett tydligt 
fokus på mervärdestjänster och återkommande 
intäkter. Målet är att vara marknadsledande inom alla 
respektive nischer där koncernen bedriver verksamhet. 
Det strategiska arbetet under året handlar i mångt och 
mycket om att tydliggöra och fortsätta bygga kritisk 
massa inom koncernens tre affärsområden – Private 
Banking, Asset Management och Investment Banking.

Vision

HQ skall vara den ledande oberoende finanskoncernen 
med fokus på rådgivning. 

Affärsidé

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

Finansiella mål

Styrelsen för HQ har fastställt följande finansiella mål:        

   Rörelsemarginalen skall vara i genomsnitt lägst 
35 procent.

   Nettoinflöde av förvaltat kapital inom Private 
Banking 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.

Operativa mål

   Att nå ett förvaltat kapital om 100 Mdr SEK.

   Öka den relativa andelen intäkter utanför Stock-
holmsregionen.

   Öka kännedomen om varumärket. 

   Bibehålla och attrahera rätt kompetens.

Övergripande strategi

Att utifrån den koncerngemensamma tekniska och 
 administrativa plattformen bygga kritisk massa och 
skapa hävstång och därmed uthållig och god lönsam-
het i samtliga affärsområden genom att: 

   Tydliggöra erbjudandet via en ny organisationsstruktur 
och kundsegmentering.

   Ta marknadsandelar via organisk tillväxt och 
 kompletterande förvärv.

   Bredda kundbasen och förstärka distributions-
kraften.

   Fokusera på rådgivning snarare än exekvering.

AFFÄRSKONCEPT
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NYCKELTAL PROFORMA 2009 Q4-09 Q3-09 Q2-09 Q1-09 2008

Intäkter, MSEK 404 122 91 114 77 390

Kostnader, MSEK –252 –71 –59 –67 –55 –258

Rörelseresultat, MSEK 152 51 32 47 22 132

Rörelsemarginal, % 38 42 35 41 29 34

Antal anställda, genomsnitt 88 93 88 87 84 91

Förvaltat kapital periodens slut, Mdr SEK 42,1 42,1 39,9 36,4 32,0 31,3

Totala intäkter/genomsnittligt förvaltat kapital, % 1,10 1,10 1,09 1,05 0,99 1,02

Andel av HQ:s verksamhet
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HQ PRIVATE BANKING 

HQ Private Banking har under det senaste decenniet 
fokuserat på mervärde och återkommande intäkter. 
Den framgångsrika affärsmodellen ligger fast och har 
under 2009 genererat ett fortsatt starkt nettoinflöde av 
förvaltat kapital och därmed bidragit till en ytterligare 
stärkt marknadsposition.  
 

   Den organiska tillväxten under året var 17 procent 
i ett utmanande klimat.

   Kapitalförvaltningen växer med hög kvalitet i nya 
volymer.

Erbjudande

Förmögenhetsförvaltning

HQ Private Banking erbjuder oberoende och individuell 
förmögenhetsförädling med fokus på helhetslösningar 
för privatpersoner, entreprenörer, företag, stiftelser och 
institutioner. Tjänsterna inom förmögenhetsförvaltning 
delas in i Finansiell Planering och Kapitalförvaltning.

Finansiell Planering – finansiella helhetslösningar och 
rådgivning avseende totalekonomisk planering med 
utgångspunkt i den individuella behovsanalysen. 

Kapitalförvaltning – behovsanpassad diskretionär och 
rådgivande förmögenhetsförvaltning samt aktiemäkle-
ritjänst.

Finansiell Planering 

Finansiell Planerings erbjudande omfattas av fyra tjäns-
teområden: Entreprenörstjänst, Pension & Försäkring, 
Skatt & Juridik och Stiftelserådgivning.

Målet är att skapa innovativa finansiella lösningar med 
bästa möjliga avkastning för varje enskild kund med 
utgångspunkt från dennes individuella behov. 
Förmögenhetsägare har många ekonomiska och juri-
diska beslut att fatta. Få vill betala högre skatter eller 
försäkringsavgifter än befogat och ingen vill göra en 
dålig affär när livsverket säljs eller missgynna sina barn 
vid generationsskiften. Skatteregler, olika försäkrings-
regler, planering av pensionsuttag och familjerättsliga 
frågor påverkar besluten. Det gäller att ha en god 
framförhållning och planera i tid.

HQ Private Bankings kunder har i sin förmögen-
hetsförvaltning tillgång till de mervärdestjänster som 
ingår i Finansiell Planering. 

Entreprenörstjänst 
Entreprenörstjänst arbetar företrädesvis med ägarledda 
små och medelstora företag med en omsättning upp 
till ett par hundra miljoner kronor. Entreprenörstjänsts 
verksamhet omfattar företags förmedling och kapitalan-
skaffningar. Uppdrag gällande företags försäljningar och 
förvärv innebär att HQ bistår kunderna med rådgiv-
ningstjänster i samband med genomförandet av dessa 
processer. För att nå en så bra lösning som möjligt för 
kunden arbetar Entreprenörstjänst även med samar-
betspartner. Dessa kan vara advokater eller revisorer, 
men även i vissa fall andra företagsförmedlare med 
viss nischkompetens. Många företag står inför ägarskif-
ten under kommande tioårsperiod, enligt Svenskt 
Näringsliv finns det över 100 000 företag, där det finns 
ett stort behov av biträde genom hela processen.

Mikael Pauli, affärsområdeschef HQ Private Banking

”�Med�individen�i�fokus,�oberoende�
och�behovsanpassad�rådgivning�
samt�ett�tydligt�erbjudande�är�
målet�givet.�HQ�Private�
Banking�skall�vara�den�ledande�
aktören�i�Sverige.�Fortsatt�
starkt�inflöde�av�nya�volymer�
och�breddad�kundbas�visar�att�
vi�är�en�attraktiv�partner.”
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Pension & Försäkring 
Avdelningen erbjuder pensionsrådgivning och fullskalig 
försäkringsförmedling. Pension & Försäkrings mål är 
att bidra till en helhetslösning som skapar mervärde 
för kunden. De flesta människor har en ganska god 
uppfattning om sitt ”fria kapital”, men ofta är kun-
skapen om det ”bundna kapitalet” liten. Det bundna 
kapitalet 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 – kapitalet som skall trygga 
försörjningen den dagen man slutar arbeta. Enheten 
fungerar som rådgivare i försäkrings- och pensionsfrå-
gor till befintliga och blivande kunder. Enheten bildar 
team med en erfaren förvaltare från Kapitalförvalt-
ningen för att se över kundens hela sparande. Genom 
detta samarbete kan förvaltningen individanpassas 
och därmed minskas risktagandet och möjligheten till 
avkastning ökar.

Skatt & Juridik 
Varje transaktion leder till en skattekonsekvens vare 
sig det gäller värdepapper, fåmansbolag eller andra 
tillgångsslag. HQ Private Bankings kunder erbjuds 
tillgång till personal med skatteexpertis. De är med i 
arbetet med behovsanalysen kring kunderna och bidrar 
starkt till att ge HQ en korrekt bild av kundernas struk- 
tur och balansräkning. Dessutom blir skatteexperterna 
ett naturligt bollplank i en förutsättningslös diskussion 
kring de olika alternativen och de konsekvenser de 

ger. Som komplett kund hos HQ Private Banking har 
man alltid en medarbetare från Skatt & Juridik med i 
rådgivningsteamet.

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.

Kapitalförvaltning 

Kapitalförvaltning handlar, enligt HQ:s sätt att se det, 
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. De 
personliga rådgivarna tar tillsammans med kunden 
fram en individuellt anpassad portfölj, där bland annat 
följande tillgångsslag kan ingå: svenska och utländska 
aktier, räntebärande värdepapper samt alternativa 
investeringar. Som kund kan man välja mellan HQ:s 
färdiga modellportföljer eller skräddarsy sin egen. För 
att hitta de bästa verktygen arbetar Kapitalförvaltning 
aktivt med att utveckla och stärka produkterbjudandet. 
Det pågår en kontinuerlig utvärdering av olika förval-
tare, både interna och externa. Vid denna utvärdering 
arbetar inte Kapitalförvaltning med någon fast modell, 
utan söker snarare efter förvaltare och fonder som kan 
uppvisa kompetenser som vid varje tidpunkt bedöms 
vara viktiga för att leverera bra resultat. Att hitta rätt 

HQ PRIVATE BANKING

KAPITALFÖRVALTNING FINANSIELL PLANERINGKUND

Behovsanalys

Förvaltning och totalekonomi
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mix är en oerhört viktig del i en framgångsrik förvalt-
ning. Gruppen använder inte index som referens utan 
söker efter investeringar som på egna meriter väntas 
skapa mervärde över tiden.

Emerging Markets

Emerging Markets identifierar affärsmöjligheter på 
världens tillväxtmarknader. Verksamheten har sin 
naturliga bas i HQ:s långa erfarenhet från den ryska 
aktiemarknaden och sedan 2004 följer avdelningen 
även utvalda marknader i Asien. De senaste åren har 
bevakningsområdet kompletterats med flera aktie-
marknader i Afrika och Mellanöstern. 

Emerging Markets har ett omfattande nätverk runt 
om i världen. Mervärdet för kunderna ligger framför allt 
i HQ:s erfarenhet, kompetens och det internatio nella 
kontaktnätet. Emerging Markets erbjuder investerings-
möjligheter på de flesta av världens tillväxtmarknader 
och med spetskompetens framför allt utvecklad 
gentemot Ryssland, Asien, Afrika och Mellanöstern. 
Rådgivarna har mångårig erfarenhet från tillväxtmarkna-
der och finns tillgängliga för diskussioner kring strategi 
och enskilda investeringar. Emerging Markets har am-
bitionen att för både institutioner och privatpersoner 
fungera som den naturliga samarbetspartnern i Skandi-
navien vid investeringar på världens tillväxtmarknader.

Extern Distribution

Inom HQ Private Banking finns även avdelningen 
Extern Distribution som förmedlar sparandeproduk-
ter och förvaltningstjänster till oberoende finansiella 
rådgivare och externa samarbetspartner. Syftet är att 
via HQ:s tekniska och administrativa plattform och de 
externa samarbetspartnerna på ett kostnadseffektivt 
sätt nå ut till en allt bredare målgrupp.

Målet för Extern Distribution är att kontinuerligt 
utveckla marknadens mest kompletta sparandeaffär. 
Under 2009 stärktes distributionskraften avsevärt 
till följd av strukturaffären med SÄKRA som innebar 
etableringen av ett samägt värdepappersbolag med 
inriktning på sparandeprodukter och kapitalförvalt-
ningstjänster. SÄKRA är en av Sveriges största obero-
ende försäkringsförmedlarorganisationer med ett brett 
erbjudande och rikstäckande verksamhet. SÄKRA har 
en stark lokal förankring som tillsammans med HQ:s 

produkt- och tjänsteerbjudande medför en stor poten-
tial för ytterligare inflöden av förvaltat kapital. Inflödet 
under 2009, från denna affär, har successivt ökat och 
bidrar alltmer till affärsområdets starka nettoinflöde.

Marknad och omvärld

2009 var ett omväxlande år med finanskris, rekordlåga 
räntor och kraftigt stigande börskurser. Centralbanker 
och stater gjorde massiva insatser för att vända den 
ekonomiska utvecklingen, vilket gav effekt. Efter en 
trevande inledning på året vände aktiemarknaderna 
överraskande upp och även företagsobligationer gav 
bra avkastning. De aktiemarknader som steg mest var 
de marknader som HQ främst är verksamt på, det vill 
säga Sverige samt Ryssland och andra tillväxtmark-
nader. Erfarenheterna från 2008 medförde också att 
många kunder önskade en mer balanserad riskprofil.

Efterfrågan och behovet av personlig och obero-
ende rådgivning ökade vilket har gynnat HQ Private 
Banking som arbetar efter en metod med fokus på 
personlig och analysdriven rådgivning utifrån varje 
individs specifika situation. 

En långsiktig trend är att kraven från kunder hela 
tiden skärps avseende transparens, mervärde, individu-
ell rådgivning och kvalitet i kapitalförvaltningen. Därtill 
ställs allt högre krav, drivet både från Sverige och 
internationellt, på att följa nya och utökade regelverk. 
Detta medför att allt färre aktörer klarar av den kritiska 
massa som är nödvändig för att skapa lönsamhet och 
långsiktig framgång.

I enlighet med HQ:s öppna arkitektur erbjuder 
Extern Distributions portal tillgång till produkter från 
marknadens ledande aktörer, till exempel samtliga 
fonder som erbjuds på den svenska marknaden. Få 
sparandeplattformar kan idag presentera och konsoli-
dera kundens samlade sparande, såväl fristående som 
i försäkring, på samma överskådliga sätt som HQ:s 
plattform.

HQ PRIVATE BANKING
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Verksamhet 2009

Efter den globala finanskraschen och det kraftiga kon-
junkturfallet 2008 var osäkerheten stor vid ingången 
av 2009. HQ har inte drabbats av kreditförluster vilket 
inneburit att HQ Private Banking har kunnat fokusera 
fullt ut på rådgivning mot kunderna. Detta har stärkt 
varumärket generellt och förtroendet som rådgivare 
ytterligare. 

Affärsområdet fokuserar på att kontinuerligt öka 
andelen återkommande intäkter. Med återkommande 
intäkter avses förvaltningsarvoden och räntenetto från 
allmänheten med avdrag för provisionskostnader. För-
valtningsarvodena uppvisade en positiv trend, särskilt 
under andra hälften av året. 

De olika marknadsaktiviteterna har fortsatt att 
attrahera såväl befintliga kunder som nya potentiella 
kunder. Särskilt stort intresse har visats för Skatte & 
Pensionsseminarium både under våren och framför allt 
under hösten. Vidare har HQ Private Bankings kunder 
fått ta del av ett antal unika erbjudanden exponerade 
speciellt mot tillväxtmarknader och alternativa investe-
ringar. Förvaltningsresultaten i portföljerna har överlag 
slagit sina jämförelseindex med marginal. 

Inom Emerging Markets ökade aktivitetsnivån 
under året i takt med förbättrade marknadsförutsätt-
ningar och en successivt minskad riskaversion. Utöver 
ökade flöden från institutionella kunder har även privat-
personers intresse för tillväxtmarknader ökat. Även 
möjligheterna till primäraffärer och kapitalanskaffning-
ar har förbättrats under året och institutionella kunder 
deltog i en apportemission som under sommaren 
genomfördes i samarbete med avdelningen Corporate 
Finance inom HQ Investment Banking. 

En viktig produkt inom ramen för Extern Distributions 
plattformserbjudande är Strukturerade Produkter, de 
senaste årens snabbast växande sparprodukt. HQ har 
etablerat sig som en ledande aktör inom området. 

HQ arrangerade ett 70-tal publika strukturerade 
produkter under 2009. Marknadsförutsättningarna för 
kapitalskyddade produkter har varit fortsatt tuffa till 
följd av det låga ränteläget, medan de gynnat icke- eller 
delvis kapitalskyddade produkter. Dessa har mottagits 
väl av investerarna och har i flera fall redan levererat en 
god avkastning. 
HQ har liksom flertalet etablerade aktörer deltagit i 
Fondhandlareföreningens projekt för att utveckla en 
kod för strukturerade produkter. Kodens syfte är att för-
enkla för investeraren att förstå villkoren för produkten 
bland annat genom att införa branschgemensamma 
begrepp. Koden är lanserad i en första version.

Utveckling

För att bredda kundbasen skall HQ Private Bankings 
erbjudande segmenteras tydligare. Den personliga 
rådgivningen är basen för alla tjänster och skall utgöra 
en allt större del av erbjudandet. Kundnytta och service 
prioriteras. Vidare kommer befintligt erbjudande att 
kompletteras med nya tjänster och produkter. 

Under 2010 planeras även samarbeten med utländ-
ska aktörer för att i större utsträckning erbjuda tjänster 
till internationella kunder.

Extern Distribution skall via HQ:s tekniska plattform 
marknadsföra och sälja HQ:s produkter och tjänster 
via externa samarbetspartner. Under 2010 planeras 
också ett fördjupat och breddat samarbete med lokala 
partner. 

Bedömningen är att HQ Private Banking fortsät-
ter att växa snabbare än marknaden. Det gäller både 
verksamheten mot egna kunder och samarbeten med 
externa partner. Genom en tydligare segmentering av 
erbjudandet skapas dessutom förutsättningar för att 
tydliggöra det mervärde HQ Private Banking genererar 
inom respektive målgrupp.

HQ PRIVATE BANKING
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Andel av HQ:s verksamhetNYCKELTAL PROFORMA 2009 Q4-09 Q3-09 Q2-09 Q1-09 2008

Intäkter, MSEK 169 50 47 41 31 182

Kostnader, MSEK –94 –28 –22 –23 –21 –86

Rörelseresultat, MSEK 75 22 25 18 10 96

Rörelsemarginal, % 44 44 53 44 32 53

Antal anställda, genomsnitt 34 37 34 34 33 26

Förvaltat kapital periodens slut, Mdr SEK 26,6 26,6 22,6 20,2 15,8 14,5

Totala intäkter/genomsnittligt förvaltat kapital, % 0,85 0,85 0,87 0,87 0,90 0,94

%
% %

Intäkter Rörelse-
resultat

Anställda Intäkter Rörelse-
resultat

Anställda Intäkter Rörelse-
resultat
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HQ ASSET MANAGEMENT

Hans Hedström, affärsområdeschef HQ Asset Management 

”�Med�ett�nettoinflöde�om�
drygt�4�Mdr�SEK�och�en�fort-
satt�framgångsrik�förvaltning�
kunde�vi�flytta�fram�våra�posi-
tioner�ytterligare�under�2009.�
Målet�är�att�vara�en�ledande�
svensk�fristående�kapitalförval-
tare�med�nordisk�kundbas”

HQ Asset Managements ambition är att med hög 
kvalitet, service och tillgänglighet erbjuda attraktiva 
och marknadsanpassade kapitalförvaltningstjänster. 
En framgångsrik förvaltning och ett betydande netto-
inflöde i fonderna innebar att HQ Asset Management 
tog marknadsandelar och flyttade fram positionen 
 ytterligare under 2009. 

   Starka förvaltningsresultat inom främst Sverige-
förvaltningen har ökat intresset från institutioner.

   Nya produkter och ökat fokus på allokeringsfrågor 
har kompletterat produkt- och tjänsteutbudet till att 
omfatta hela riskskalan.

Erbjudande

HQ Asset Management ansvarar för HQ:s utveckling, 
förvaltning samt försäljning och marknadsföring av 
kapitalförvaltningstjänster och sparprodukter för både 
institutioner och privatpersoner. Affärsområdet bildades 
per den 1 januari 2010 med syftet att tydliggöra och sam-
ordna HQ:s erbjudande av förvaltningstjänster. Basen i 
affärsområdet är HQ Fonder, tidigare inom Private Ban-
king, vars verksamhet utgörs av förvaltning av värdepap-
persfonder och diskretionära portföljer samt Alternativa 
Investeringar och Structured Financial Products som 
tidigare fanns inom Investment Banking. Affärsområdet 
förvaltade vid årsskiftet drygt 26,6 Mdr SEK. 

Affärsområdet har en stabil förvaltningsorganisation 
som besitter en hög kompetens och lång erfarenhet. 
Exempelvis har fondförvaltarna i genomsnitt sjutton 
års yrkesmässig erfarenhet av kapitalmarknaderna 
och verksamheten bedrivs enligt tydliga riktlinjer 
och principer. Den egna direkta förvaltningen är 
dels inriktad på allokering mellan olika tillgångsslag 
och dels på svenska aktier och räntebärande värde-

papper samt aktier på tillväxtmarknaderna. På övriga 
marknader utgörs förvaltningen främst av utvärdering 
av, och investeringar hos, förvaltare med relevant och 
kompletterande kompetens. Det övergripande målet 
för förvaltningen är att över tid genom aktiv förvaltning 
baserad på fundamental analys skapa en positiv och 
stabil avkastning.

Kunderna utgörs av både privatpersoner och insti-
tutioner, främst i Sverige. HQ Fonder har dels egna 
direktkunder och dels kunder via distributörer. Dessa 
distributörer utgörs av exempelvis HQ Private Banking 
och andra banker samt försäkringsbolag. Därtill är PPM 
en viktig kanal. De diskretionära förvaltningsuppdra-
gen hänför sig främst till HQ Private Bankings kunder, 
men även institutioner finns bland uppdragsgivarna. 
Investerarna inom Alternativa Investeringar utgörs 
av institutioner och kunder hos HQ Private Banking. 
Structured Financial Products vänder sig till mindre 
och medelstora institutioner. 

HQ Fonder har ett brett utbud av fondprodukter 
med olika risknivåer. Mest kapital har aktiefonderna 
med inriktning på Sverige och tillväxtmarknaderna 
attraherat. Räntefonderna placerar i räntebärande 
statspapper och företagsobligationer. De övriga fon-
derna är fond-i-fonder, branschfonder eller blandfonder 
med olika inriktning. Under 2009 lanserades också 
börshandlade fonder, så kallade ETF:er, vilket är den 
snabbast växande sparformen internationellt. HQ har 
inlett ett långsiktigt samarbete med NASDAQ OMX 
med avsikt att erbjuda börshandlade fonder med 
exponering mot olika marknader och tillgångsslag. 
Att kunna erbjuda börshandlade fonder kompletterar 
verksamheten och ger en tydlig kundnytta.



+ HQ 2009

20     HQ ASSET MANAGEMENT

Den diskretionära förvaltningen ansvarar för förvalt-
ningsdelen av HQ Private Bankings kapitalförvaltning. 
Förvaltningen utgår från kundens individuella förvänt-
ningar på avkastning och risktagande och skräddarsys 
utifrån ett flexibelt modulsystem. Därtill förvaltas en 
handfull modellportföljer. 

Inom Alternativa Investeringar erbjuds möjligheter 
till investeringar i tillgångar som inte är tillgängliga på 
de traditionella aktie- och räntemarknaderna. Syftet 
med investeringarna är att höja den riskjusterade 
avkastningen i en portfölj. Hittills har erbjudanden om 
investeringar inom private equity och företagslån med 
relativt hög risk lanserats. Dessa produkter har utveck-
lats tillsammans med externa förvaltare. 

Structured Financial Products utvecklar, paketerar 
och säljer strukturerade produkter. Produkterna kan 
antingen vara standardiserade eller skräddarsydda till 
enskilda investerare.

HQ Asset Management erbjuder även hedgefonds-
kompetens genom det till hälftenägda bolaget OPM. 

Marknad och omvärld

Under 2009 återvände intresset för fondsparande på 
bred front. Spararna har dock efter finanskrisen hösten 
2008 blivit mer medvetna om sitt risktagande. Det 
märks bland annat på ett större intresse för risk- och 
 allokeringsdiskussioner, samt för rådgivningen gene-
rellt vilket är positivt för HQ. 

Svenska privatpersoner och institutioner netto-
investerade 135 Mdr SEK i fonder 2009. Störst intresse 
riktades mot aktiefonder och just på de marknader där 
HQ Asset Management är fokuserade, det vill säga 
Sverige samt Ryssland och andra tillväxtmarknader. De 
institutionella investerarna har successivt investerat 
mer i fonder efter att tidigare i större utsträckning ha 
föredragit egna värdepappersportföljer.   

Stockholmsbörsen hade ett starkt år jämfört med 
världens större börser och steg 44 procent. På tillväxt-
marknaderna steg vissa marknader exceptionellt, till 
exempel den ryska börsen som ökade med över 100 
procent. 

Den långsiktiga trenden att de stora affärsbankerna 
tappar marknadsandelar fortsätter. HQ Asset Mana-
gement, som är en innovativ medelstor kapitalförval-
tare, flyttade fram positionerna betydligt under året. 
De mindre aktörerna blir alltmer sårbara till följd av 
de ökade kostnader som nya myndighetsdirektiv och 
regleringar medför. 

Verksamhet 2009

Under 2009 var utvecklingen mycket positiv för i stort 
sett samtliga fonder och diskretionära portföljer. Till-
sammans med det nyväckta intresset för fondsparande 
resulterade detta i totalt 4 Mdr SEK i inflöde till HQ:s 
fonder. För HQ:s del noterades en särskilt stor ökning 
av intresset från institutionella investerare. 

De kraftiga ned- och uppgångarna på börserna de 
senaste åren har gjort kunderna mer riskmedvetna och 
HQ har under året lanserat nya fonder och sparformer 
för att kunna erbjuda produkter över hela riskskalan. 
Fluktuationerna på marknaden har även ökat intres-
set för alternativa investeringar, ett snabbväxande och 
alltmer efterfrågat område. Många portföljer har fort-
farande en allt för hög samvariation med aktiemarkna-
den. Syftet är att erbjuda kunden en bra diversifiering 
av sin värdepappersportfölj och därmed uppnå lägre 
risk och en jämnare avkastning över tiden.

Inflödet av nya uppdrag och volymer ökade gene-
rellt. En starkt bidragande orsak är de nya affärsmöj-
ligheter som skapats under året. Bland annat erbjöds 
kunderna genom samarbete med Nexum Capital och 
med HQ Loans II investera i företagslån med stora 
rabatter, till följd av kreditkrisen, och intressant avkast-
ningspotential. Genom HQ Corporate Bond kan kun-
derna nu investera i företagsobligationer emitterade av 
välkända nordiska företag, något som redan resulterat 
i goda inflöden. Under de senaste åren har fonder 
baserade på matematiska trendföljande förvaltnings-
modeller rönt ett stort intresse. Genom samarbetet 
med OPM kunde HQ lansera en sådan fond i slutet av 
året, HQ Trend Allocation.

Under hösten noterades tre börshandlade fonder, 
så kallade ETF:er, på Stockholmsbörsen. Det är två 
hävstångsfonder baserade på NASDAQ OMX30 och en 
indexfond baserad på NASDAQ 100. Hävstångsfonder-
na avser att avkasta den dubbla dagliga avkastningen 
vid indexuppgång och den dubbla dagliga omvända 
avkastningen vid indexnedgång. I och med HQ:s in-

HQ ASSET MANAGEMENT

Även under 2009 svarade HQ:s fonder för en god avkastning. 
HQ Sverigefond har ökat med 632 procent de senaste 15 åren, 
vilket ger en årlig avkastning om 14 procent.

Fondfördelning

Sverigefonder 14,3 Mdr SEK

Tillväxtmarknadsfonder 9,9 Mdr SEK

Räntefonder 1,8 Mdr SEK

Övriga fonder 1,0 Mdr SEK

ETF:er 0,2 Mdr SEK

HQ�Fonder�Sverige�AB:s�förvaltade�fonder



+ HQ 2009

  HQ ASSET MANAGEMENT     21

träde på svenska marknaden breddas kunderbjudandet 
vilket innebär fler produkter och attraktivare priser för 
kunden. 

Utveckling

Under 2010 kommer positionen och erbjudandet mot 
de kunder som har en direkt relation till HQ Asset 
Management att utvecklas. Med konkurrenskraftiga 
förvaltningsresultat i ryggen är utgångsläget gynnsamt. 
En viktig ambition är att skapa en bredare kundbas och 
stärka positionen bland svenska institutioner och före-
tag. Det skall ske genom en ökad närvaro hos målgrup-
pen och en kundanpassad paketering och rapportering 
av förvaltningstjänsterna. Initialt skall målgruppen nås 

via de etablerade kanaler som finns inom HQ:s olika 
avdelningar, till exempel Structured Financial Products. 
Även kunderna hos HQ Private Banking utgör en sär-
skilt intressant potential.

Nya fonder kommer att lanseras och nya samar-
beten med distributörer skall etableras under 2010. 
Strukturerade produkter med olika löptid och risknivå 
anpassade till institutionella kunder skall utvecklas och 
fler ETF:er kommer att tas fram utifrån kundernas öns-
kemål om exponering mot en viss marknad, tillgångs-
slag eller bransch. HQ Asset Management planerar 
även att introducera fler och bredare investerings-
möjligheter kopplade till realtillgångar, så som till 
exempel fastigheter.

HQ ASSET MANAGEMENT
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AVKASTNING SAMTLIGA FONDER UNDER 2009

ALTERNATIVA INVESTERINGAR

Strukturerade produkterHedgefonder

OPM Global Hedge FastigheterAktieindex-  
obligationer HQ Private Equity I

OPM Nordic Hedge HQ Protego

Private Equity Realtillgångar Alternativ ränta

HQ Loans

Corporate Bonds

Följande fonder har lanserats under året: HQ Trend Allocation den 12 oktober, OMXS30 Double Long ETF 
och OMXS30 Double Short ETF den 13 oktober och NASDAQ 100 ETF den 16 december.
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Andel av HQ:s verksamhetNYCKELTAL PROFORMA 2009 Q4-09 Q3-09 Q2-09 Q1-09 2008

Intäkter, MSEK 189 –6 35 79 81 235

Kostnader, MSEK –216 –44 –46 –60 –66 –164

Rörelseresultat, MSEK –27 –50 –11 19 15 71

Rörelsemarginal, % neg. neg. neg. 24 19 30

Antal anställda, genomsnitt 59 58 57 58 65 48

Förvaltat kapital periodens slut, Mdr SEK 16,4 16,4 15,0 12,4 8,9 8,5

%
% %

Intäkter Rörelse-
resultat

Anställda Intäkter Rörelse-
resultat

Anställda Intäkter Rörelse-
resultat
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HQ INVESTMENT BANKING

Fredrik Crafoord, affärsområdeschef HQ Investment Banking

”�Vi�arbetar�efter�inriktningen�
att�vara�ett�lönsamt,�case-
orienterat�rådgivningshus�som�
utifrån�en�svensk�bas�servar�
nordiska�kunder�med�svenska�
produkter.”

HQ Investment Banking bedriver verksamhet inom ana-
lys och handel med aktier samt derivat både för kunders 
och för egen räkning. Vidare erbjuds kapitalanskaffnings-
tjänster och rådgivning vid förvärv, fusioner och börs-
noteringar. Affärsområdet arbetar efter inriktningen att 
vara ett lönsamt, caseorienterat rådgivningshus som 
utifrån en svensk bas servar nordiska kunder med svenska 
produkter.  

   HQ utsedd till Sveriges träffsäkraste analyshus 
av undersökningsföretaget Starmine.

   Tredje största aktör på Stockholmsbörsen med 
en marknadsandel om 6,7 procent av börs-
omsättningen. 

Erbjudande

HQ Investment Banking erbjuder produkter och 
tjänster inom följande tre områden: Equities, Corporate 
Finance och Trading.

Equities erbjuder analys och handel med aktier och 
derivat. Fokus ligger på att skapa mervärde åt kunden 
och analysarbetet bedrivs i termer av absolut avkast-
ning, det vill säga en köp- eller säljrekommendation i 
absoluta termer och inte ställt i relation till ett index. 
Equities har spetskompetens mot svenska bolag med 
bred sektorinriktning där enskilda värdepapper eller 
sektorer väljs efter vad som i varje läge bedöms vara 
mest intressant på marknaden och kan tillföra kunden 
ett mervärde. Utöver aktieanalysen görs makroekono-
miska analyser och strategirapporter. Området har i 
och med förvärvet av HQ Direct kompletterats med en 
verksamhet som kan erbjuda kunder direktaccess till 
ett stort antal börser och samtidigt tagit en allt större 
marknadsandel av den aktierelaterade omsättningen 
på Stockholmsbörsen.

Corporate Finance erbjuder kvalificerad finansiell 
rådgivning i samband med bland annat publika och 
icke-publika förvärv, samgåenden och avyttringar, 
aktiemarknadsrelaterade transaktioner såsom börs-
noteringar och nyemissioner samt i samband med 
ägar- och kapitalstrukturfrågor. Corporate Finance 
verkar huvudsakligen på den svenska marknaden och 
kunderna återfinns bland mindre och medelstora 
svenska noterade och onoterade bolag. Målet är att 
skapa mervärde och bygga långsiktiga relationer, där 
kunderna kan ta del av den omfattande transaktions-
erfarenhet och det industriella kunnande som byggts 
upp genom medverkan i över 300 transaktioner sedan 
starten 1992. Ledstjärnor för verksamheten är nog-
grann analys, hög kvalitet och sekretess tillsammans 
med ett långsiktigt agerande. Genom detta arbetssätt 
skall Corporate Finance vara en ledande aktör inom sitt 
marknadssegment. 

Tradingverksamheten startades 1994 och bedri-
ver handel med aktier och derivat för egen räkning. 
Verksamheten fokuserar främst på market making 
av aktiederivat och är en av de ledande aktörerna på 
svenska derivatmarknaden. Trading bedriver även auto-
matiserad handel och riskarbitrage på flera av världens 
börser, agerar likviditetsgarant för ett flertal aktier på 
Stockholmsbörsen och First North samt håller i han-
deln för HQ Tech Market.

 
Marknad och omvärld

Även om en rad av världens större börser uppvisade en 
mycket god avkastning under fjolåret har finanskrisen 
och den efterföljande lågkonjunkturen haft stor påver-
kan på marknaden generellt även under 2009. Equities 
har påverkats negativt av den relativt låga börsomsätt-
ningen, främst inom den institutionella aktiehandeln, 
medan marknadsförutsättningarna för Corporate 



+ HQ 2009

24     HQ INVESTMENT BANKING

TRANSAKTIONER 2009

Finance var fortsatt besvärliga. Ledtiderna från idé 
till genomförande var långa, vilket medfört en allt 
hårdare konkurrens. Tradingverksamheten påverkades 
av försämrade marknadsförutsättningar, främst under 
fjärde kvartalet, vilket lett till minskade marginaler i all 
aktierelaterad handel.  

Förändringstakten på de finansiella marknaderna  
är fortsatt hög. Nya handelsplatser, ökad andel dator-
styrd handel, nya aktörer och nya handelsmönster har 
inneburit krav på förändring hos samtliga finansiella 
aktörer. Trots den höga förändringstakten och den 
starka börsuppgången har aktivitetsnivån på markna-
den varit relativt låg i jämförelse med tiden före den 
senaste finans krisen. Likviditeten inom derivathandel 
var fortsatt låg och antalet aktörer färre än tidigare år. 
Inträdet av alternativa marknadsplatser, vilket sprider 
likviditeten i flera pooler samtidigt som marknadsplat-
serna inför mindre intervall mellan köp- och säljkurs 

i syfte att attrahera likviditeten, påverkar också intjä-
ningspotentialen negativt.    

Som en följd av den vikande konjunkturen genom-
fördes under året ett stort antal nyemissioner på den 
svenska aktiemarknaden. Den starka återhämtningen 
på börsen som inleddes under våren innebar även en 
ökad riskvilja hos investerare generellt. Marknaden för 
börsnoteringar har dock fortsatt varit extremt svag. 
Marknadens aktörer har ändrat både beteende och 
sänkt aktiviteten på grund av den finansiella oron. 
Marknaden för förvärv, samgåenden och avyttringar 
uppvisade fortsatt låg aktivitet under året. Svårigheten 
att erhålla bankfinansiering och en oenighet mellan 
köpare och säljare om den rådande värderingen på 
tillgångar hämmade utvecklingen och mycket få trans-
aktioner genomfördes i Sverige. Under slutet av året 
syntes tecken på att marknaden för företagstransak-
tioner är på väg tillbaka och att det finns ett uppdämt 
behov på både köp- och säljsidan.

HQ INVESTMENT BANKING

SOLE ADVISOR AND BOOKRUNNER
DECEMBER 2009

SECONDARY PLACEMENT OF 
SHARES IN WIHLBORGS

SOLE ADVISOR
PENDING

FINANCIALRESTRURCTURING

SOLE ADVISOR
DECEMBER 2009

RIGHTS ISSUE

SOLE ADVISOR AND BOOKRUNNER
DECEMBER 2009

SECONDARY PLACEMENT OF 
SHARES IN OEM

SOLE ADVISOR TO SELLER
NOVEMBER 2009

2ENTERTAIN ACQUIRES  
WALLMANS NÖJEN

SOLE ADVISOR AND BOOKRUNNER
NOVEMBER 2009

SECONDARY PLACEMENT OF 
SHARES IN DIBS PAYMENT SERVICES

RURIC WIHLBORGS INVESTMENT 
AB LATOUR

SOLE ADVISOR TO KONSUMENT-
FÖRENINGEN STOCKHOLM

AUGUST 2009

DIRECTED ISSUE OF SHARES IN 
RNB RETAIL AND BRANDS

SOLE ADVISOR AND BOOKRUNNER
JUNE 2009

NON-CASH ISSUE

LEAD ADVISOR AND BOOKRUNNER
JUNE 2009

IPO AND LISTING AT NASDAQ 
OMX STOCKHOLM

KONSUMENT
FÖRENINGEN

VOSTOK 
NAFTA COREM

SOLE ADVISOR
APRIL 2009

RIGHTS ISSUE

BIOPHAUSIA

SOLE ADVISOR
MARCH 2009

FINANCIAL RESTRUCTURING 
AND RIGHTS ISSUE

SOLE ADVISOR
FEBRUARY 2009

RIGHTS ISSUE

SOLE ADVISOR
JANUARY 2009

REDEMTION OF SHARES  
DISTRIBUTION OF CASH

MALKA OIL ÖRESUNDIP-ONLY

SOLE ADVISOR AND BOOKRUNNER
SEPTEMBER 2009

SECONDARY PLACEMENT OF 
SHARES IN FAGERHULT

WASATORNET

TICKET

WALLMANS 
NÖJEN

MAJOR 
SHARE  - 

HOLDERS
JOINT ADVISOR
OCTOBER 2009

RIGHTS ISSUE

RNB RETAIL 
AND BRANDS

SOLE ADVISOR AND BOOKRUNNER
NOVEMBER 2009

SECONDARY PLACEMENT OF 
SHARES IN DIBS PAYMENT SERVICES

MAJOR 
SHARE  - 

HOLDERS
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HQ INVESTMENT BANKING

Verksamhet 2009

Den volatila utvecklingen visar hur viktigt det är att ha en 
korrekt omvärldsanalys och kunna anpassa verksamhet 
och erbjudande därefter. För HQ Investment Banking 
är det viktigt att anpassa kostnaderna utan att förlora 
expansionsmöjlighet om och när aktiviteten ökar igen. 
HQ:s tekniska plattformar är flexibla genom att en be-
tydligt större verksamhet kan hanteras inom ramen för 
nuvarande system och rutiner. När marknaden visade 
tecken på återhämtning under andra halvåret märktes 
även en ökad efterfrågan på oberoende rådgivare med 
hög kompetens. HQ Investment Banking är väl positio-
nerat inom dessa områden och har potential att stärka 
sin ställning framöver. 

Equities har under året genom att stringent arbeta 
efter en utstakad modell, som initierades 2002, kunnat 
ta marknadsandelar. Målet är att bli en lokal oberoende 
marknadsledare inom samtliga segment. Verksam-
heten påverkades negativt vid inledningen av året av 
den finansiella oron som ledde till lägre aktivitet inom 
den institutionella aktiehandeln. Successivt har dock 
aktiviteten och riskviljan återvänt under året.

Verksamheten inom DMA, som kom via förvärvet 
av Glitnir, ger kunder direktaccess till en rad olika 
marknadsplatser. Tjänsten har attraherat både nya 
och gamla användare med en ökad kundtillströmning 
månad för månad. 

Equities har via fortsatt produktutveckling och 
produkterbjudande, bland annat via HQ Direct, försökt 
leda omställningen mot framtidens investmentbank. 
Arbetet med att särskilja sig genom tydligt fokus – råd-
givning snarare än transaktion – och att våga göra sa-
ker annorlunda och utforska nya möjligheter fortsätter.

Den finansiella krisen som inleddes under 2008 och 
den efterföljande lågkonjunktur som präglat 2009 har 
haft en negativ inverkan på efterfrågan inom området 
Corporate Finance. Ledtiderna vid avslut av transaktio-
ner har varit längre än normalt. Risken i genomföran-
det av transaktioner och osäkerheten att nå avslut har 
varit fortsatt hög. Sammantaget har detta inneburit en 
i stort sett oförändrad intjäning jämfört med 2008. Det 
finns dock tecken som tyder på en ökad aktivitet under 
2010.

Under året medverkade Corporate Finance vid fem 
företrädesemissioner till ett sammanlagt värde av 530 
MSEK samt vid en riktad nyemission och en apport-
emission. Vidare agerade avdelningen rådgivare i börs-
noteringen av fastighetsbolaget Corem Property Group 
på NASDAQ OMX Small Cap lista i juni varvid cirka 100 
MSEK restes i en nyemission riktad till nya aktieägare. 
Härutöver genomfördes fem strukturerade placeringar 
till ett sammanlagt värde av 415 MSEK.

Marknaden för förvärv, samgående och avyttringar 
uppvisade en låg aktivitet. HQ medverkade som råd-
givare vid försäljningen av Wallmans Nöjen till 2Enter-
tain i november till ett värde av 120 MSEK.

Marknadsförhållandena efter finanskrisen har 
medfört att Tradingsverksamhetens portfölj breddats 
till att omfatta fler instrument och fler marknader. 
Ambitionen är att göra fler men mindre affärer för att 
diversifiera och minska risken samt att anpassa sig till 
ökad likviditets- och motpartsrisk i omvärlden. De tre 
första kvartalen var framgångsrika, medan avslutning-
en påverkades av förändrade marknadsförutsättningar, 
vilket medförde att Tradingverksamheten redovisade 
en förlust för helåret.

Utveckling 

Arbetet med att integrera och öka samarbetet mellan 
HQ Investment Bankings avdelningar fortsätter under 
2010. Alla avdelningar kommer att flytta till gemen-
samma lokaler vilket i sig innebär ökad integration. 

Drivkraften bakom ökat samarbete är inte bara 
minskade kostnader och ökade försäljningsmöjlighe-
ter utan även att varje affärstransaktion innebär ett 
risktagande vilket kan begränsas med ökat samarbete. 
Ytterligare kostnadssynergier kommer att realiseras 
under 2010 inom teknik och organisation efter förvär-
vet av Glitnir. 

Equities analysverksamhet har fått positiv upp-
märksamhet under året, och verksamheten skall 
utvecklas ytterligare inom nuvarande inriktning, det vill 
säga caseorienterad analys med nordisk omfattning. 
Vidare skall samarbetet mellan analysenheten och HQ 
Direct stärkas så att fler DMA-kunder utnyttjar analys-
tjänsten samtidigt som den manuella hanteringen i 
samband med transaktioner minskar ytterligare. HQ 
Directs tekniska plattform gör att en ökad kund till-
strömning kan ske utan nya investeringar. 

Corporate Finance skall bredda och fördjupa kom-
petensen genom rekryteringar inom sina kärnområden: 
Fastigheter, IT/Teknik, Bioteknik, Handel och Emerging 
Markets. 

Trading skall fortsätta utveckla verksamheten mot 
traditionell market making, bland annat genom att göra 
fler men mindre affärer.
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För HQ är medarbetarna en strategisk resurs och i 
högsta grad en framgångsfaktor. Avgörande för fortsatt 
framgång är en stimulerande och innovativ arbetsmiljö. 
Genom att utveckla medarbetarna utvecklas verksam-
heten, något som i sin tur stärker varumärket och bidrar 
till att HQ kan säkra framtida behov av kvalificerad 
personal. 

HQ vill vara den bästa arbetsgivaren inom den finan-
siella sektorn genom att attrahera och utveckla de 
främsta förmågorna och ge dem klara och inspirerande 
mål att mätas och följas upp emot och belönas för. Ett 
starkt engagemang för produktutveckling, kundrelatio-
ner och genomförande är nyckelförutsättningar för att 
HQ skall kunna förverkliga sin vision. 

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. 
Detta tankesätt genomsyrar hela HQ och är en del av 
företagskulturen. 

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

  Goda utvecklingsmöjligheter. 

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

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

Många av HQ:s kunder är entreprenörer. Därför måste 
också HQ:s medarbetare ha entreprenörsanda och 
snabbt kunna sätta sig in i varje kunds unika situation 
och behov. Arbetet på HQ präglas av högt tempo 
och korta beslutsvägar, vilket skapar en stimulerande 
arbets miljö. Förmåga att införskaffa och utnyttja rele-

vant kunskap och fatta snabba beslut är av yttersta vikt. 
Att vara nyfiken, förändringsbenägen och högpreste-
rande är nyckelegenskaper för HQ:s medarbetare. Det 
svarar också mot HQ:s övergripande ledord – utforska, 
utveckla och prestera.

Finansbranschen är väldigt kunskapsintensiv och 
starkt konkurrensutsatt. Därför är det viktigt med effek-
tiv försörjning av kompetenta medarbetare med goda 
utvecklingsmöjligheter då internrekrytering ofta sker. 

HQ arbetar för ytterligare integration mellan avdel-
ningarna. Syftet är att främja kommunikation och att 
på ett kostnadseffektivt sätt åstadkomma ett vassare 
och mer flexibelt kunderbjudande samt att utnyttja 
skalfördelar. Medarbetarnas kompetens, erfarenhet 
och engagemang är avgörande för fortsatt framgång. 
Av den anledningen arbetar HQ systematiskt med 
att utveckla personalsammansättningen. Målet är att 
koncernen skall ha en bra blandning av ålder, kön och 
etnicitet. Bland annat arbetar HQ för att uppmuntra 
fler kvinnor att ta ledande positioner och att skapa 
samma förutsättningar för män och kvinnor att göra 
karriär. Det behövs olika typer av kompetens och 
personlig heter i verksamheten. En viktig satsning för 
att locka och behålla duktiga medarbetare är att HQ 
uppmuntrar en hög intern rörlighet inom företaget. 
Medarbetarna har stora möjligheter att byta jobb för 
att fortsätta att utvecklas. 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, men fortfarande är på väg i karriären. 
HQ har dock även ambitionen att knyta till sig framstå-
ende yngre personer. 

Antal anställda vid årets slut var 302 (300) varav 
88 kvinnor (84). Genomsnittligt antal anställda var 301 
(257). Personalens medelålder var 38 år. Genomsnittlig 
anställningstid är sex år. 

HUMANKAPITAL

Antal

År0–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–

4

3

2

1

0

%

Kvinnor Män Totalt

20082009

K ii MM T lT l
Private Banking 92

Asset Management 37

Investment Banking 59

Ledning, stab och administration 114

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Åldersstruktur Sjukfrånvaro Antal anställda vid årets slut 

per affärsområde



+ HQ 2009

  FINANSIELL ÖVERSIKT     27

FINANSIELL ÖVERSIKT 

INTÄKTER PER SEGMENT 2007–2009, MSEK
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (MSEK) 2009 2008 2007 2006 2005

Provisionsnetto och övriga rörelseintäkter 631 690 821 662 354

Räntenetto 59 88 16 37 9

Nettoresultat av finansiella transaktioner, inkl erhållna 
utdelningar

78 40 149 232 155

Summa rörelsens intäkter 768 818 986 931 518

Rörelsens kostnader –591 –540 –581 –581 –390

Rörelsens resultat 177 278 405 350 128

Skatt på årets resultat –43 –32 –115 –100 –34

Årets resultat 134 246 290 250 94

Övrigt�totalresultat

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

Årets totalresultat 138 246 290 250 94

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (MSEK)

Utlåning till kreditinstitut 3 645 4 288 1 238 1 477 373

Utlåning till allmänheten 3 483 3 552 2 526 1 157 970

Aktier och andelar 2 104 593 2 214 2 906 2 916

Övrigt 3 360 3 434 3 260 2 141 2 496

Summa tillgångar 12 592 11 867 9 238 7 681 6 755

Skulder till kreditinstitut 2 085 2 430 1 516 134 453

Inlåning från allmänheten 3 535 3 240 3 451 2 493 2 061

Övrigt 5 761 5 040 3 089 4 007 3 366

Eget kapital 1 211 1 157 1 182 1 047 875

Summa skulder och eget kapital 12 592 11 867 9 238 7 681 6 755

NYCKELTAL

Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,8 9,1 10,7 9,2 4,9

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,8 9,0 10,5 9,2 4,9

Eget kapital per aktie, SEK 43 43 44 39 33

Rörelsemarginal, % 23 34 41 38 25

Avkastning på eget kapital, % 11 21 26 26 15

Kapitaltäckningsgrad, % 16 15 21 29 42

Utdelning (2009, förslag) per aktie, SEK 6 6 10 6 3

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 27 524 334 27 114 480 27 114 480 27 114 480 19 471 712

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 27 524 334 29 009 567 29 165 243 27 590 453 19 471 712

Utestående antal aktier före full konvertering 27 925 280 27 114 480 27 114 480 27 114 480 27 114 480

Utestående antal aktier efter full konvertering 29 875 880 29 682 980 29 527 880 27 927 880 27 114 480

Börsvärde per årsskifte, MSEK 3 309 1 586 4 691 3 593 1 759

Förvaltat kapital, Mdr SEK 85,1 54,3 79,2 77,6 54,2

Genomsnittligt antal anställda 301 257 244 223 182

Rörelseresultat per anställd, TSEK 588 1 081 1 657 1 570 701

Se definition av nyckeltal på sidan 83.

FEM ÅR I SAMMANDRAG
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HQ AB 
(publ), organisationsnummer 556573-5650, får härmed 
lämna redovisning för verksamhetsåret 2009. 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 
kapitalförvaltning. Koncernen har under 2009 varit 
organiserad i två segment, HQ Investment Banking 
och HQ Private Banking. Huvudkontoret är beläget i 
Stockholm. Verksamheten bedrivs även från kontor i 
Göteborg, Halmstad, Jön köping, Malmö och Norrkö-
ping. Antalet anställda i koncernen uppgick vid årets 
utgång till 302 (300). 
 Moderbolagets verksamhet består i att äga och 
förvalta aktier och andelar.
 HQ AB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Mid 
Cap, Stockholm.

Resultatutveckling 

HQ redovisar för perioden 1 januari – 31 december 
2009 ett rörelseresultat på 177 (278) MSEK och ett 
resultat efter skatt på 134 (246) MSEK, motsvarande 
4,8 (9,0) SEK per aktie efter utspädning. Avskrivningar 
på immateriella anläggningstillgångar har belastat 
resultatet med 22 (15) MSEK. I rörelseresultatet för 
jämförelseåret ingår 85 MSEK i förvärvseffekter av 
engångskaraktär.
 Resultatutvecklingen inom koncernen var blandad 
under året. Investment Banking har fortsatt påverkats 
av en låg aktivitetsnivå både vad gäller företagsaffärer 
och omsättningen på Stockholmsbörsen. Därtill har 
Tradingen utvecklats negativt under årets sista kvartal. 
Private Banking å andra sidan uppvisade ett mycket 
starkt år. Nettoinflödet av förvaltat kapital uppgick till 
8,0 (5,0) Mdr SEK och tillsammans med en positiv 
börsutveckling ökade det förvaltade kapitalet i koncer-
nen med hela 31 Mdr SEK till 85 Mdr SEK. 
 Rörelsemarginalen uppgick till 23 (34) procent, vilket 
är lägre än det finansiella målet om i genomsnitt lägst 
35 procent. HQ bedömer dock att rörelsemarginalen 
kommer att öka från nuvarande nivå med anledning 
av den positiva intäktstrenden samt fortsatt hög kost-
nadsmedvetenhet.
 Totalt uppgick rörelsens intäkter till 768  (818) 
MSEK. Provisionsnettot ökade till 594 (561) MSEK. Sett 
till hela koncernen täcktes löpande kostnader exklusive 
vinstdelning till 64 (92) procent av återkommande 
intäkter. Med återkommande intäkter avses förvalt-
ningsarvoden och räntenetto från allmänheten med 
avdrag för provisionskostnader. Den kraftiga minsk-

ningen förklaras av en lägre andel återkommande 
intäkter inom HQ Direct, som förvärvades hösten 
2008. Ett stort fokus läggs på att åter nå 100 procents 
kostnadstäckning.
 Kostnaderna ökade till 591 (540) MSEK, vilket ute-
slutande förklaras av förvärvet av HQ Direct, som inte 
ingår i jämförelsesiffrorna för 2008. Proforma inklusive 
HQ Direct minskade kostnaderna till 591 (707) MSEK, 
varav avsättning för vinstdelning motsvarade 84 (111) 
MSEK och övriga kostnader 507 (596) MSEK. Kost-
nadskontrollen är fortsatt god och trots att perioden 
belastats med kostnader av engångskaraktär hänförliga 
till integrationen av HQ Direct hamnar kostnaderna i 
linje med uppsatt kostnadsmål. Sedan förvärvet av HQ 
Direct har en rad kostnadssynergier realiserats, främst 
på personalsidan. 

HQ Private Banking

Rörelseintäkterna uppgick till 542 (548) MSEK. Cour-
tage och försäljningsprovisioner ökade till 298 (244) 
MSEK och nettoresultat av finansiella transaktioner 
ökade till 44 (23) MSEK. Förvaltningsarvoden uppvi-
sade en positiv trend, särskilt under andra hälften av 
2009, och uppgick till 418 (412) MSEK. 
 Rörelsens kostnader uppgick till 315 (318) MSEK. Per-
sonalkostnader exklusive vinstdelning uppgick till 115 
(115) MSEK och övriga kostnader exklusive vinstdelning 
minskade till 147 (154) MSEK. 
 Nettoinflödet av förvaltat kapital inom segmentet 
uppgick under året till 8,0 (5,0) Mdr SEK, vilket ger en 
organisk tillväxt på 17 procent i årstakt. De återkom-
mande intäkterna uppgick till 301 (344) MSEK, vilket 
innebär att 115 (129) procent av Private Bankings 
löpande kostnader exklusive vinstdelning täcktes av 
återkommande intäkter.
 Private Banking går in i 2010 med 69 Mdr SEK i 
förvaltat kapital, jämfört med 57 Mdr SEK i genomsnitt 
under 2009, vilket kommer att bidra till en ökad stabili-
tet och sänkt risknivå. 
 Segmentet redovisade ett rörelseresultat på 227 
(230) MSEK. 
 Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 119 
(107). 

HQ Investment Banking

Rörelseintäkterna uppgick till 209 (243) MSEK, varav 
65 (7) MSEK utgjordes av intäkter hänförliga till HQ 
Direct och 0 (122) MSEK avsåg förvärvseffekter. 
 Marknadsförutsättningarna för Corporate Finance är 
fortsatt besvärliga. Ledtiderna från idé till genomför-
ande är långa och konkurrensen hård. Det finns dock 
tecken som tyder på en ökad aktivitet under 2010. 
Intäkterna från finansiell rådgivning och primärmark-
nadstransaktioner minskade till 28 (32) MSEK.
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I likhet med 2008 avslutade Tradingen året negativt, 
främst på grund av förändrade marknadsförutsättning-
ar under det fjärde kvartalet. Minskade spreadar mellan 
köp- och säljkurser, en försämrad likviditet och ökad 
andel datorstyrd handel har lett till sänkta marginaler. 
Tradingen redovisade därmed ett negativt resultat om 
–29 (–49) MSEK för helåret.
 Equities har påverkats negativt av den låga börsom-
sättningen, främst inom den institutionella aktiehan-
deln. Tjänsteområdet har i och med förvärvet av HQ 
Direct kompletterats med en verksamhet som kan 
erbjuda kunder direktaccess till de nordiska börserna 
och samtidigt tagit en allt större marknadsandel av 
den aktierelaterade omsättningen på Stockholmsbör-
sen. Under 2009 var HQ tredje största aktör sett till 
omsättning med en marknadsandel på 6,7 procent. Ex-
klusive förvärvseffekter ökade intäkterna inom Equities 
till 141 (102) MSEK. 

Segmentet redovisade ett rörelseresultat på –25 
(70) MSEK.

Antalet anställda uppgick vid årets utgång till 
69 (71). 

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick till 3 645 (4 288) 
MSEK. Eget kapital uppgick till 1 211 (1 157) MSEK, mot-
svarande 43 (43) SEK per aktie. Kapitaltäckningsgraden 
för koncernen uppgick till 16 (15) procent, motsvarande 
en kapitaltäckningskvot om 2,0 (1,9). Nuvarande nivå 
på kapitaltäckningsgrad överstiger dels legala krav om 
en minsta kapitaltäckningsgrad om 8 procent och dels 
HQ:s finansiella mål om lägst 10 procents kapitaltäck-
ningsgrad. 

Den genomsnittliga in- och utlåningen från respek-
tive till allmänheten har ökat jämfört med föregående 
år. Trots ökningen minskade räntenettot hänförligt till 
HQ:s depåkunder med 3 procent till 92 (95) MSEK. 

Moderbolaget

Bolaget redovisade för perioden en nettoomsättning 
uppgående till 0 (0) MSEK och ett resultat före skatt 
om 149 (263) MSEK. Moderbolagets resultat utgörs 
främst av resultat från andelar i koncernföretag. I övrigt 
hänvisas till upplysningar avseende koncernen. 
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Finansiella mål

Styrelsen i HQ AB har fastställt följande finansiella mål:

+  Rörelsemarginalen skall vara i snitt lägst 35%, 
utfall 23%.

+  Nettoinflöde av förvaltat kapital inom Private 
Banking skall vara lägst 10% per år, utfall 17%.

+  Återkommande intäkters andel av totala kostnader 
exklusive vinstdelning skall vara lägst 100%, 
utfall 64%.

+  Kapitaltäckningsgraden skall vara lägst 10%, 
utfall 16%.

För kommentarer kring ej uppfyllda mål, se avsnitten 
om resultatutveckling samt utsikter.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (6,00) SEK per ak-
tie, vilket totalt motsvarar 168 (163) MSEK, se vidare not 26
och sid 74.

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 
fram tagandet av riktlinjer för riskhanteringen. Dessa 
rikt linjer utvärderas och förändras löpande.

De risker företaget har att hantera inom affärs-
områden och administration är:

+ Marknadsrisker 

+ Motparts-/kreditrisker

+ Likviditets-/finansieringsrisker

+ Legala/etiska risker

+ Operativa risker

Marknadsrisker förekommer främst i handelslagret, 
men även inom den kunddrivna verksamheten är 
kursrisken slutligen, i affärer med likvid mot leverans, 
marknadsrisken i det handlade värdepapperet. HQ an-
vänder erkända kvantitativa modeller för att samman-
ställa marknadsriskerna och kan simulera effekterna av 
kursrörelser och volatilitetsförändringar i marknaden. 
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Valutakursrisken och ränterisken i handelslagret är 
begränsad. De tillgångar och skulder inom HQ som är 
räntebärande löper huvudsakligen med rörlig ränta och 
har en räntebindningstid understigande 3 månader.
Kreditrisken utgörs i huvudsak av utlåning till kredit-
institut och allmänheten. Kreditgivningen präglas av 
sundhet, kvalitet och kontroll. Utlåning till kreditin-
stitut sker over-night till svenska banker. Utlåningen 
till allmänheten är väl spridd såväl till antal låntagare 
som till säkerheternas sammansättning. HQ följer 
Bank föreningens rekommendationer avseende belå-
ningsgrad. Aktieindexobligationer som säkerställer 
tidsbundna krediter är emitterade av institut med säte i 
länder med AAA-rating.

Likviditetsrisk är risken att HQ får svårigheter att 
fullgöra sina åtaganden och uppstår då tillgångar och 
skulder har olika löptid. Likviditeten i handelslagret be-
vakas löpande och placeringar görs i huvudsak i likvida 
värdepapper. Genom depåavtal för de kunder som har 
exponeringar mot HQ har HQ panträtt i kundernas 
värdepapper med rätt att vidarepantsätta dessa.

HQ har etablerat rutiner inom respektive affärs-
område och administrativa enheter i syfte att minimera 
de operativa riskerna. Styrelsen har uppdragit till Risk-
avdelningen att följa upp att etablerade rutiner är adek-
vata och effektiva för den verksamhet som bedrivs. 

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 2009 har sju 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

Enligt Aktiebolagslagen skall årsstämman varje år, på 
förslag av styrelsen, fatta beslut om riktlinjer för ersätt-
ning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna skall 
omfatta VD och andra personer i bolagets ledning. 
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Riktlinjer�fastställda�vid�årsstämman�2009
För VD uppgår den fasta lönen till 300 000 SEK per 
månad. Den rörliga lönen baseras på koncernens 
resultat. Under förutsättning att avkastningen på eget 
kapital är 15 procent eller högre utgår från och med 
den 1 januari 2009 bonus med högst 3,6 MSEK per 
räkenskapsår.

Ledande befattningshavare skall erbjudas en mark-
nadsmässig totalkompensation som skall 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 befattnings havare 
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 för 
en enskild avdelning högst uppgå till 40 procent av av-
delningens 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 
befattnings havarens möjligheter att fullgöra sina 
arbetsuppgifter. Bolagsledningens anställningsav-
tal inkluderar uppsägningsbestämmelser. 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 upp-
sägningstid av fyra till tolv månader. Oförändrad lön 
utgår under uppsägningstiden.

Styrelsen ämnar löpande föreslå att ledande befatt-
ningshavare liksom övrig personal äger rätt att teckna 
sig för personalkonvertibler enligt de konvertibel-
program styrelsen föreslår bolagsstämman från tid till 
annan. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående 
riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl som motiverar det. 
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Ny�föreskrift�från�Finansinspektionen�
gällande�ersättningspolicy
I december 2009 kom Finansinspektionen ut med en 
ny föreskrift och allmänt råd om ersättningspolicy i 
kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag (FFFS 
2009:6). Syftet är främst att verka för att bolagen 
utformar ersättningspolicys så att ersättningen till 
enskilda anställda inte motverkar bolagets långsiktiga 
intressen. Exempelvis bör för en anställd som kan 
påverka företagets risknivå minst 60 procent av den 
rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre år. Därefter 
görs en bedömning om förutsättningar för utbetalning 
föreligger. 

De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i 
kraft den 1 januari 2010. Ett företag ska, när det gäller 
anställda som kan påverka företagets risknivå, vid 
beslut om ersättning som avser tid före den 1 januari 
2010, tillämpa föreskrifterna och de allmänna råden. 
HQ:s styrelse har i januari 2010 antagit en ny ersätt-
ningspolicy som sammanfaller med Finansinspektio-
nens föreskrift.

Förslag�till�riktlinjer�inför�årsstämman�2010
I anledning av Finansinspektionens ovan redovisade 
föreskrift och allmänna råd har styrelsen genomfört en 
revision av ersättningen till VD och framlagt ett förslag 
till riktlinjer för ledande befattningshavare som svarar 
mot tidigare tillämpande principer och grunderna för  
Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd. För 
VD uppgår den fasta lönen från och med den 1 januari 
2010 till 400 000 SEK per månad, utan rätt till avtalad 
rörlig ersättning därutöver. VD har vidare rätt till avsätt-
ningar för pension motsvarande en årspremie om 20 
prisbasbelopp.

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 repre-
senterar Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som 
representerar familjen Qviberg, Kristoffer C. Stens-
rud som representerar Solbakken AS och Christer 
Sandberg, som representerar Sten Mörtstedt med 
bolag. Erik Törnberg är valberedningens ordförande. 
Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstäm-
man, 15 april 2010, presentera förslag avseende val 
av styrelse samt övriga frågor valberedningen har att 
behandla.

Aktier och ägarförhållanden

Det finns sammanlagt 27 925 280 utestående stam-
aktier 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 2009-12-31 en aktieägare som har ett 
direkt ägande över 10 procent av röster och kapital i 
bolaget. Investment AB Öresunds ägarandel uppgick 
per 2009-12-31 till 24,5 procent.

På årsstämman 2009 bemyndigades styrelsen att 
förvärva eller överlåta egna aktier i HQ AB uppgående 
till maximalt 10 procent av aktierna. Bemyndigandet 
gäller fram till årsstämman 2010 och har inte utnyttjats 
under året. Styrelsen avser föreslå att årsstämman 
2010 beslutar om samma bemyndigande för styrelsen 
om förvärv och överlåtelse av egna aktier att gälla fram 
till årsstämman 2011.

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.

Personalrelaterade frågor 

Områden som jämställdhet, rekrytering, arbetsmiljö 
och kompetensutveckling följs upp och kartläggs lö-
pande. I dagsläget betraktas dessa inte som några pro-
blemområden hos HQ. Det skall dock nämnas att HQ, 
bland annat av arbetsmiljöskäl, i juni 2010 kommer 
att flytta till nyrenoverade gemensamma lokaler, som 
dessutom är direkt anpassade för HQ:s verksamhet.

Incitamentsprogram
För att ge medarbetare större möjlighet till delaktighet 
i HQ:s verksamhet och utveckling har det under åren 
2006 - 2008 riktats fyra konvertibelprogram till perso-
nalen (se not 15). Vidare har Investment AB Öresund 
under 2007 och 2009 riktat två erbjudande till samtliga 
medarbetare att förvärva köpoptioner i HQ. 
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Miljöarbete 

Den kärnverksamhet 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 och som ett led 
i detta arbete har HQ från och med 2008 beträffande 
årsredovisningen valt att endast trycka upp ett begrän-
sat antal för att i stället främst hänvisa till hemsidan. 

Väsentliga händelser under 2009

Den 1 april fusionerades koncernbolagen HQ Direct AB 
och HQ Bank AB. Genom fusionen har en rad synergier, 
bland annat genom IT- och affärsintegration, skapats 
samtidigt som utnyttjandet av kapitalbasen optimerats. 

Den 2 juni förvärvade HQ AB samtliga D. Carnegie 
& Co:s aktier i den nya marknadsplatsen Burgundy. 
HQ AB innehar per årsskiftet 7,1 procent av aktierna i 
Burgundy. Burgundy erbjuder handel i nordiska aktier 
till kraftigt sänkta avgifter och från en gemensam platt-
form. Burgundy ägs av 14 nordiska banker som tillsam-
mans  svarar för omkring 50 procent av börshandeln.

HQ har i samarbete med NASDAQ OMX Stock-
holm lanserat börshandlade fonder, så kallade 
Exchange Traded Funds (ETF). Det här är en gemen-
sam och långsiktig satsning för att erbjuda ett stort 
antal produkter, med exponering mot olika geografiska 
marknader och tillgångsslag, som kommer att noteras 
och handlas på NASDAQ OMX Stockholm. 

Beslut har fattats att från och med 1 januari 2010 
skapa  ett nytt segment, Asset Management, vid sidan 
av Private Banking och Investment Banking. Det har 
gjorts i syfte att skapa ett tydligare erbjudande till 
kund och större samordning mellan olika delar inom 
förvaltning, produktutveckling och försäljning. I Asset 
Management kommer HQ Fonder, Alternativa Investe-
ringar och Structured Financial Products att ingå. Det 
nya affärsområdet ansvarar inte bara för förvaltningen, 
utan även för försäljning och marknadsföring av dess 
tjänster. Kunderna utgörs av såväl privatpersoner som 
institutionella investerare. Asset Management kommer 
att ledas av Hans Hedström. Proformaredovisningar 
inklusive nyckeltal för den nya koncernstrukturen fram-
går av sidorna 12, 18 och 22. 
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Utsikter 

Förutsättningarna för att driva verksamhet inom 
finansiell rådgivning och aktiehandel har på ett 
markant sätt förändrats de senaste åren. En rad nya 
direktiv och regleringar har medfört högre kostnader 
och större inträdesbarriärer. Vidare ställer trenden mot 
fler alternativa marknadsplatser och införandet av allt 
mindre spreadar mellan köp- och säljkurser nya krav på 
branschens aktörer samt ett ökat konsolideringsbehov. 

HQ har under de senaste åren gjort väsentliga 
investeringar i affärsmodell, personal och i att bredda 
och utveckla erbjudandet. Vidare har HQ:s konse-
kventa och långsiktiga fokus på återkommande intäkter 
och kostnadskontroll bidragit till ökad stabilitet och 
successivt sänkt risknivå inom Private Banking. Den 
inslagna strategin ligger fast och HQ har mycket goda 
förutsättningar att fortsätta attrahera nya kunder och 
nytt förvaltat kapital.

HQ:s operativa mål om att nå ett förvaltat kapital 
om 100 Mdr SEK ligger fast. Det ställer bland annat  
krav på fortsatt förädling av såväl produkt- som 
tjänstebjudande samt utveckling av nya och befintliga 
distributionskanaler. 

Sammantaget har HQ ett unikt erbjudande, en skal-
bar och framgångsrik affärsmodell och därmed goda 
förutsättningar för fortsatt lönsam expansion. Styrel-
sen avser att föreslå årsstämman att aktieutdelningen 
behålls oförändrad relativt fjolåret, vilket motsvarar 
125 procent av årets vinst.  

Vad beträffar företagets resultat och ställning i 
övrigt, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter 
med tillhörande bokslutskommentarer.
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MSEK NOT 2009 2008

Provisionsintäkter 3 964 816

Provisionskostnader 4 –370 –255

Ränteintäkter 5 209 327

Räntekostnader 6 –150 –239

Erhållna utdelningar 7 87 156

Nettoresultat av finansiella transaktioner 8 –9 –116

Övriga rörelseintäkter 9 38 129

Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat 19 –1 0

Summa rörelsens intäkter 768 818

Personalkostnader 10 –380 –361

Övriga allmänna administrationskostnader 10 –156 –120

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 11 –30 –22

Övriga rörelsekostnader 12 –25 –39

Kreditförluster, netto 13 0 2

Summa rörelsens kostnader –591 –540

Rörelseresultat 177 278

Skatt på årets resultat 14 –43 –32

Årets resultat 134 246

Övrigt totalresultat

Omvärdering av finansiella tillgångar som kan säljas 4 –

Årets totalresultat 138 246

Årets resultat hänförligt till:

  Moderbolagets ägare 134 246

  Minoritetsintresse 0 0

Årets totalresultat hänförligt till:

  Moderbolagets ägare 138 246

  Minoritetsintresse 0 0

Resultat per aktie före utspädning, SEK 15 4,8 9,1

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 15 4,8 9,0

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT – KONCERNEN
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING – KONCERNEN

TILLGÅNGAR, MSEK NOT 2009-12-31 2008-12-31

Kassa 0 0

Utlåning till kreditinstitut  3 645 4 288

Utlåning till allmänheten 16 3 483 3 552

Aktier och andelar 17 2 104 593

Andelar i joint ventures och intresseföretag 19  39     1    

Immateriella anläggningstillgångar 20 590 619

Materiella tillgångar 21 17 20

Skattefordringar 91 241

Övriga tillgångar 22 2 550 2 515

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 38

Summa tillgångar 12 592 11 867

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder till kreditinstitut   2 085     2 430    

Inlåning från allmänheten  3 535 3 240

Emitterade värdepapper 24 255 331

Skatteskulder 48 193

Övriga skulder 23 5 065 4 115

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 297 300

Uppskjuten skatteskuld 14 96 101

Summa skulder 11 381 10 710

Aktiekapital 26 70 68

Övrigt tillskjutet kapital 26 598 522

Reserver 26 4 –

Balanserad vinst inklusive årets resultat 26 538 567

Summa eget kapital hänförligt till HQ:s aktieägare 1 210 1 157

Minoritetens andel av eget kapital 1  –    

Summa eget kapital 1 211 1 157

Summa skulder och eget kapital 12 592 11 867

Information om koncernens ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden, se not 29
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – KONCERNEN

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

MSEK

Aktie- 
kapi-

tal

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Verklig 
värde-
reserv

Balanserad 
vinst Summa

Minoritets-
intresse

Summa 
eget kapital

Ingående eget kapital 2008-01-01 68 521 – 592 1 181 1 1 182

Årets totalresultat  –     –     –    246 246 – 246

Övriga förändringar – – – – –1 –1

Utdelning  –  –  – –271 –271  –    –271

Egetkapitalandel konvertibellån  – 1  –    1  –    1

Eget kapital 2008-12-31 68 522 – 567 1 157  –    1 157

Ingående eget kapital 2009-01-01 68 522  –    567 1 157  –    1 157

Årets totalresultat  –     –     4    134 138  –    138

Varav�omvärdering�av�finansiella�tillgångar�
som�kan�säljas

�–���� �–���� 4� – 4� �–���� 4�

Konvertering utgivna konvertibla skuldebrev  2  76     –     –    78  –    78

Övriga förändringar  –     –     –     –    0 1 1

Utdelning  –  –  – –163 –163  –    –163

Egetkapitalandel konvertibellån – 0 – – 0 – 0

Eget kapital 2009-12-31 70 598 4 538 1 210 1 1 211

NOT 26
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MSEK NOT 2009 2008

Övriga rörelseintäkter – 0

Övriga externa kostnader –8 –9

Personalkostnader 10 –6 –7

Rörelseresultat –14 –16

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 18 203 299

Resultat från andelar i joint ventures och intressebolag 19 –1 0

Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar –17 –

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 1 6

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 –23 –26

Resultat efter finansiella poster 149 263

Skatt på årets resultat 14 –45 –55

Årets resultat 104 208

RESULTATRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR, MSEK NOT 2009–12–31 2008–12–31

Anläggningstillgångar

Finansiella�anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 805 880

Andelar i joint ventures och intressebolag 19 48 1

Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 –

Andra långfristiga fordringar – 27

Summa anläggningstillgångar 864 908

Omsättningstillgångar

Kortfristiga�fordringar�

Fordringar hos koncernföretag 246 255

Övriga fordringar – 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1

Summa kortfristiga fordringar 247 264

Kassa och bank 25 14

Summa omsättningstillgångar 272 278

Summa tillgångar 1 136 1 186

BALANSRÄKNINGAR – MODERBOLAGET
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BALANSRÄKNINGAR – MODERBOLAGET

EGET KAPITAL OCH SKULDER, MSEK NOT 2009–12–31 2008–12–31

Eget kapital 26

Bundet�eget�kapital

Aktiekapital 70 68

Reservfond  –    –

Summa bundet eget kapital 70 68

Fritt�eget�kapital

Överkursfond 76 –

Fond för verkligt värde 4 –

Balanserad vinst 608 564

Årets resultat 104 208

Summa fritt eget kapital 792 772

Summa eget kapital 862 840

Långfristiga skulder

Emitterade värdepapper 24 254 328

Uppskjuten skatteskuld 14 2 3

Summa långfristiga skulder 256 331

Kortfristiga skulder

Skuld till koncernföretag 2 0

Skatteskuld 5 –

Övriga skulder 1 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 15

Summa kortfristiga skulder 18 15

Summa skulder och eget kapital 1 136 1 186

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Generellt borgensåtagande för dotterföretag 29

Noter ej direkt relaterade till enskilda resultat– och balansräkningsposter
Not   1 Bokslutskommentarer och redovisningsprinciper
Not   2 Information per segment
Not 27 Finansiella instrument
Not 28 Risker, riskhantering och kapitaltäckningsanalys
Not 29 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och övriga upplysningar
Not 30 Närstående



+ HQ 2009

  RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – MODERBOLAGET     39

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL – MODERBOLAGET

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MSEK
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Överkurs-

fond
Fond för 

 verkligt värde
Balanserat 

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2008-01-01 68 525 – – 311 904

Nedsättning av reservfond  – –525 – – 525 0

Årets resultat  –  –  –  – 208 208

Utdelning  –       –       –  – –271 –271

Egetkapitalandel konvertibellån  –     –     –  – –1 –1

Eget kapital 2008-12-31 68 –  –  – 772 840

Ingående eget kapital 2009-01-01 68 –  – 772 840

Konvertering utgivna konvertibla skuldebrev  2       –       76     – – 78

Omvärdering finansiella tillgångar som kan 
säljas  –       –      –  4    – 4

Lämnade koncernbidrag –1 –1

Årets resultat  –       –      – – 104 104

Utdelning  –       –      – – –163 –163

Egetkapitalandel konvertibellån – – – – 0 0

Eget kapital 2009-12-31 70 – 76 4 712 862

NOT 26
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           Koncernen          Moderbolaget

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 2009 2008 2009 2008

Rörelseresultat och resultat efter finansiella poster 177 278 149 263

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

Av- och nedskrivningar 30 22 – –

Andelar i joint ventures och intressebolags resultat 1 0 – –

Upplösning negativ goodwill – –122 – –

Betald inkomstskatt –41 –126 –32 –133

167 52 117 130

Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder

Ökning (–)/Minskning av utlåning till allmänheten (+) 79 –907 – –

Ökning (–)/Minskning av värdepapper (+) –1 859 1 184 17 –

Ökning (–)/Minskning av övriga tillgångar (+) 285 544 –23 26

Ökning (+)/Minskning av skulder till kreditinstitut (–) –345 915 – –

Ökning (+)/Minskning av inlåning från allmänheten (–) 291 –750 – –

Ökning (+)/Minskning av övriga skulder (–) 945 1 900 –4 211

Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder –604 2 886 –10 237

Kassaflöde från den löpande verksamheten –437 2 938 107 367

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag –    392 – –83

Förvärv av aktier och andelar –4 – –4 –

Försäljning av aktier och andelar 11 – 71 –

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar –7 –22 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 370 67 –83

Finansieringsverksamheten

Emission av värdepapper – 126 – 126

Utbetald utdelning –163 –271 –163 –271

Återköp konvertibellån – –130 – –130

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –163 –275 –163 –275

Årets kassaflöde –600 3 033 11 9

Likvida medel vid årets början 4 288 1 238 14 5

Kursdifferens i likvida medel 1 –43 17 – –

Likvida medel vid årets slut 3 645 4 288 25 14

Erhållen utdelning och ränta samt erlagd ränta

Erhållen utdelning/koncernbidrag 87 156 208 299

Erhållen ränta 209 327 1 6

Erlagd ränta –159 –194 –27 –27

Likvida medel

Följande�delkomponenter�ingår�i�likvida�medel:

Kassa och bank 0 0 25 14

Utlåning till kreditinstitut 3 645 4 288 – –

3 645 4 288 25 14

1  HQ bedriver ingen aktiv valutahandel för egen räkning. Den valutaomvärdering som uppstår i likvida medel motsvaras av omvärdering av kunders in-  
eller utlåning i utländsk valuta, handelslager i utländsk valuta samt fondlikvider i utländsk valuta. 
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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 2008:25. Vidare har Lagen om årsredovisning i 
kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL 1995:1559) 
samt Rådet för finansiell rapporterings rekommenda-
tion RFR 1.2, Kompletterande�redovisningsregler�för�
koncerner, tillämpats.

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 kronor 
som även utgör rapporteringsvalutan för moderbola-
get och för koncernen. Det innebär att de finansiella 
rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
 belopp är, om inte annat anges, avrundade till när-
maste miljon. 

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

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

Årsredovisningen och koncernredovisningen har 
godkänts för utfärdande av styrelsen den 11 mars 2010. 
Koncernens rapporter över totalresultat och finansiell 
ställning och moderbolagets resultat- och balansräk-
ning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 
15 april 2010. 

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 
 tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan 
på de finansiella rapporterna och gjorda uppskatt-
ningar som kan medföra väsentliga justeringar i det 
påfölj ande årets finansiella rapporter beskrivs nedan. 

Viktiga bedömningar vid tillämpning  
av koncernens redovisningsprinciper

Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar har 
gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisnings-
principer. Bestämning av verkligt värde för finansiella 
instrument omfattar kritiska bedömningar vid:

   Bedömning av om marknaden för finansiella 
 instrument är aktiv eller inaktiv.

   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.

   Bestämningen av om marknaden för ett visst in-
strument har priser kvoterade på en aktiv marknad.

I samtliga fall grundas besluten på en bedömning i enlighet 
med HQ:s redovisnings- och värderingspolicier. Se även 
avsnitt nedan om ”Bestämning av verkligt värde för finan-
siella instrument som löpande redovisas till verkligt värde”.

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.
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   När ett finansiellt instrument inte är noterat på en 
aktiv marknad använder HQ en värderingsteknik för 
att uppskatta verkligt värde. I vissa fall är parame-
trar i dessa värderingsmodeller baserade på olika 
antaganden (främst volatilititetsantaganden) vilket 
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” i not 27 samt 
avsnitt om ”Marknadsrisk” i not  28.

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

För ytterligare information avseende gjorda bedöm-
ningar hänvisas till efterföljande avsnitt avseende 
värdering avseende finansiella instrument not 27 samt 
not 20.

Ändrade redovisningsprinciper  
föranledda av nya eller ändrade IFRS

Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper 
som koncernen tillämpar från och med 1 januari 2009. 
Ändringen i IFRS 7, vilket inneburit tillkommande upp-
lysningar om hur verkligt värde har beräknats för de 
instrument som värderas till verkligt värde i rapporten 
över finansiell ställning, tillämpades av HQ i års-
redovisningen för 2008 och innebär ingen förändring i 
årsredovisningen 2009. Övriga ändringar av IFRS med 
tillämpning från och med 2009 har inte haft någon 
väsentlig effekt på koncernens redovisning.

Utformning av de finansiella rapporterna

Sedan 1 januari 2009 tillämpar koncernen ändrade 
IAS 1 Utformning�av�finansiella�rapporter (2007). 
Ändringen har medfört att intäkter och kostnader som 
tidigare redovisats direkt i eget kapital nu istället redo-
visas i övrigt totalresultat, som presenteras efter årets 
resultat i en förlängd resultatrapport som benämns 
rapport över totalresultat. HQ har valt att använda de 
nya titlar på rapporterna som införts i IAS 1 (2007) 
– rapport över totalresultat, rapport över finansiell 
ställning, rapport över förändringar i eget kapital och 
rapport över kassaflöden. Jämförelseperioder har 
genomgående ändrats i årsredovisningen så att de 
följer den nya utformningen. Då ändringarna endast 
påverkar utformningen har inga belopp ändrats.

Upplysningar om segment

Sedan 1 januari 2009 tillämpar koncernen nya IFRS 8 
Rörelsesegment, som ersätter IAS 14 Segmentrap-
portering. IFRS 8 inför ett ledningsperspektiv på hur 
rörelsesegment skall delas in och presenteras. De nya 
principerna beskrivs längre ner bland redovisnings-
principerna i denna not. Tillämpningen av IFRS 8 har 
inte inneburit någon ändring av segmentindelningen, 
eftersom de segment som identifierades i enlighet 
med IAS 14 sammanföll med dem som koncern-
ledningen följer upp. HQ fortsätter att tillämpa samma 
redovisningsprinciper i rörelsesegmenten som i 
koncernredovisningen, d v s IFRS. Följaktligen har inga 
av de belopp som redovisas förändrats jämfört med 
tidigare redovisade belopp.

Nya IFRS och tolkningar  
som ännu inte börjat tillämpas

Ett antal nya och ändringar i standarder samt tolk-
ningsuttalanden träder ikraft först från och med räken-
skapsåret 2010 eller senare och har inte tillämpats vid 
upprättandet av dessa finansiella rapporter.

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

   Omarbetade IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 27�
Koncernredovisning�och�separata�finansiella�rap-
porter. Dessa omarbetade standarder medför vissa 
ändringar vid redovisning av rörelseförvärv respektive 
reglerar redovisning av förändringar i ägarförhållan-
den där bestämmande inflytande behålls alternativt 
förloras. Väsentliga förändringar vid redovisning 
av rörelseförvärv är att transaktionsutgifter skall 
kostnadsföras, villkorade köpeskillingar skall faststäl-
las till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och två 
alternativa sätt att redovisa minoritet och goodwill 
blir möjliga, antingen till verkligt värde, det vill säga 
goodwill inkluderas i minoriteten, eller alternativt 
att minoriteten utgörs av andel av nettotillgångarna 
exklusive goodwill. De omarbetade standarderna skall 
i allt väsentlig tillämpas framåtriktat från och med 1 
januari 2010. 

   IFRS 9�Financial�Instruments avses ersätta IAS 39�
Finansiella�instrument:�Redovisning�och�värdering�
senast från och med 2013. EU har ännu inte god-
känt standarden. IASB har publicerat den första av 
minst tre delar som tillsammans kommer att utgöra 
IFRS 9. Den första delen behandlar klassificering 
och värdering av finansiella tillgångar. HQ har ännu 
inte gjort någon bedömning av standardens eventu-
ella påverkan på de finansiella rapporterna eller om 
den nya standarden skall tillämpas före 2013.
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Utöver ovanstående bedöms inte de nya och ändrade 
standarder och tolkningsuttalanden som har publice-
rats av IASB eller IFRIC per den 27 februari 2010 och 
som träder i kraft från och med 2010 eller senare ha 
någon effekt på de finansiella rapporterna. 

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 in-
direkt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar 
dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncern-
mässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en för-
värvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. I analysen 
fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller 
rörelsen, dels det verkliga värdet av förvärvade iden-
tifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventu-
alförpliktelser. Vid rörelseförvärv där anskaffningskost-
naden överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar 
och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, 
redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är 
negativ redovisas denna direkt i resultatet. 

Dotterföretags finansiella rapporter tas in i kon-
cernredovisningen 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 och intresseföretag. Joint ventures 
föreligger när de avtalsmässiga förhållandena mellan 
samägarna stadgar ett gemensamt bestämmande 
inflytande. Intresseföretag är bolag över vilka koncer-
nen har ett betydande men inte ett bestämmande 
inflytande. Resultatandelar redovisade enligt kapitalan-
delsmetoden redovisas i resultatet efter skatt. HQ:s 
resultatandel i joint ventures och intresseföretag re-
dovisas i rapport över totalresultat som andelar i joint 
ventures och intresseföretags resultat. HQ:s andel av 
nettotillgångarna i joint ventures och intresseföretag 
återfinns i rapport över finansiell ställning som andelar 
i joint ventures och intresseföretag. Betalning med

icke-monetär egendom i samband med förvärvet av 
OPM har i enlighet med SIC 13 i tillämplig del redo-
visats i resultaträkningen utan skattebelastning.

Utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan till den valutakurs som föreligger 
på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder 
i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan 
till den valutakurs som föreligger på balansdagen. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna 
redovisas i resultatet.

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

Segmentrapportering

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och 
ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående 
finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments 
resultat följs vidare upp av företagets högste verkstäl-
lande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt 
för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. 
Koncernen är organiserad i två segment, Investment 
Banking och Private Banking. Overhead/Elimineringar 
består av koncerngemensamma poster samt koncern-
elimineringar. Koncernens verksamhet bedrivs ute-
slutande från Sverige, vilket medför att informationen 
som lämnas motsvarar information för det geografiska 
området Sverige.

Rapportering per segment baseras på direkt 
hänförbara intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. 
Gemensamma kostnader fördelas per affärssegment 
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 
transaktionen kommer att tillfalla företaget, (iii)�
färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt och (iv) de utgifter som upp-
kommit och de utgifter som återstår för att slutföra 
tjänste uppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. Om det råder bety-
dande osäkerhet avseende betalning eller vidhängande 
kostnader och om säljaren behåller ett engagemang i 
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den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas 
med ägandet sker ingen intäktsföring. Intäktsredovis-
ning redovisas enligt metoden successiv vinstavräk-
ning vilket innebär att intäkterna som redovisas base-
ras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad 
på balansdagen.

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

Provisionskostnader

Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den 
mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader 
för clearing och bankgiro, depåavgifter och ersättning-
ar till externa förmedlare avseende förvaltade volymer. 
Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning 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 räntebindnings-
tiden blir lika med det redovisade värdet av fordran 
eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader 
inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp 
av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, 
transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier 
och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet 
av fordran/skulden och det belopp som regleras vid 
förfall.

Räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av 
emissionskostnader och liknande direkta transaktions-
kostnader för att uppta lån.

Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras 
i resultatet består av räntor på finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 
enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra 
fordringar.

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

   Ränta på räntebärande instrument som värderas till 
verkligt värde.

  Nettoresultat när en tillgång avyttras som klassifice- 
     rats som finansiell tillgång som kan säljas. 

Pensioner

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

Ersättningar vid uppsägning

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

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan 
diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade 
tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förvän-
tade kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar när 
bolaget har en gällande rättslig eller informell förpliktelse 
att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits 
från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

Skatter

Koncernens totala skatt utgörs av aktuell och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat 
utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget 
kapital. Aktuell skatt är skatt som skall 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.
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Uppskjuten skatt redovisas vid skillnader mellan 
bokföringsmässiga och skattemässiga värderingar av 
tillgångar och skulder (så kallade temporära skillnader). 
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur un-
derliggande tillgångar eller skulder förväntas bli reali-
serade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med 
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. 
Uppskjutna skatteskulder reserveras fullt ut medan 
uppskjutna skattefordringar endast värderas i den 
mån dessa sannolikt beräknas kunna utnyttjas. Värdet 
på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte 
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Leasing

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare 
är operationella. Leasingavgifterna redovisas under 
övriga allmänna administrationskostnader i resultatet, 
linjärt över leasingperioden.

Utdelning

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

Resultat per aktie

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

FINANSIELLA INSTRUMENT

Redovisning i och borttagande från rapporten  
över finansiell ställning

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rap-
porten över finansiell ställning när företaget blir part 
enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell 
tillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning 
när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bola-
get förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för 
del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort 
från rapporten över finansiell ställning när förpliktelsen 
i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsam-
ma gäller för del av en finansiell skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i rapporten över 
finansiell ställning endast när det föreligger en legal 
rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt 
att reglera posterna med ett nettobelopp eller att sam-
tidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas 
på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbin-
der sig att förvärva eller avyttra tillgången. Lånelöften 
redovisas inte i rapporten över finansiell ställning. 
Lånefordringar redovisas i rapporten över finansiell 
ställning 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 företa-
gets 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 rapporten över finansiell ställning. Om motparten 
har rätt att sälja vidare eller pantsätta värdepappren 
på nytt, redovisas dessa i rapporten över finansiell 
ställning som ”Pantsatta finansiella instrument”. 
Lånade värdepapper redovisas utanför rapporten över 
finansiell ställning under posten ”För egna skulder 
ställda säkerheter”. Säkerheter i form av likvida medel 
som har lämnats till motparter redovisas i rapporten 
över finansiell ställning som ”Utlåning till kreditinsti-
tut” eller som ”Utlåning till allmänheten”. Säkerheter i 
form av likvida medel som har erhållits från motparter 
redovisas i rapporten över finansiell ställning som 
”Skulder till kreditinstitut” eller som ”In- och upplåning 
från allmänheten”. Ränteintäkter 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 återköps-
avtal bokas inte bort från respektive och redovisas 
därmed inte i rapporten över finansiell ställning. Om 
motparten har rätt att sälja vidare eller pantsätta 
värdepappren på nytt, redovisas dessa i rapporten 
över finansiell ställning som ”Pantsatta finansiella 
instrument”. Värdepapper som har mottagits enligt 
omvända återköpsavtal redovisas utanför rapporten 
över finansiell ställning under posten ”För egna skulder 
ställda säkerheter”. Likvida medel som har erhållits en-
ligt återköpsavtal redovisas i rapporten över finansiell 
ställning som ”Skulder till kreditinstitut” eller som ”In- 
och upplåning från allmänheten”. Likvida medel som 
har erlagts enligt omvända återköpsavtal redovisas i 
rapporten över finansiell ställning som ”Utlåning till 
kreditinstitut” eller som ”Utlåning till allmänheten”.
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Klassificering och värdering

Finansiella instrument värderas och redovisas i 
koncernen i enlighet med reglerna i IAS 39. Finansiella 
instrument som redovisas i rapporten över finansiell 
ställning 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 finan-
siella instrument förutom avseende dem som tillhör 
kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt 
värde via resultatet 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�resultatet

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 klas-
sificeras i denna kategori är obligationer och andra 
räntebärande värdepapper, aktier och andelar samt 
derivat. Tillgångar i denna kategori värderas löpande 
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i 
resultatet i Nettoresultat av finansiella transaktioner 
(se not 8).  

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 allmän-
heten, kundfordringar, långfristiga fordringar och 
övriga fordringar. Tillgångar i denna kategori värderas 
till upplupet anskaffningsvärde, i före kommande fall 
med avdrag för nedskrivningar till följd av kreditför-
luster (se avsnitt nedan). Upplupet anskaffningsvärde 
bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid 
anskaffningstidpunkten. 

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 hu-
vudsak värdepapper i depå och redovisas i rapporten 
över finansiell ställning efter avdrag för konstaterade 
och sannolika kreditförluster. Konstaterade förluster är 
sådana som bedömts vara beloppsmässigt slutgiltigt 
fastställda. Med sannolika kreditförluster avses skill-
naden mellan kreditbeloppet och vad som beräknas 
inflyta med hänsyn till kredittagarens återbetalnings-
förmåga samt säkerhetens värde. 

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

Finansiella�tillgångar�som�kan�säljas

I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår 
finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon 
annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget 
initialt valt att klassificera i denna kategori. Innehav av 
aktier och andelar som inte redovisas som dotter-
företag, intresseföretag eller joint ventures redovisas 
här. Tillgångar i denna kategori värderas löpande 
till verkligt värde med periodens värdeförändringar 
redovisade i övrigt totalresultat och de ackumulerade 
värdeförändringarna i en särskild komponent av eget 
kapital, dock ej sådana värdeförändringar som beror på 
nedskrivningar, ej heller ränta på fordringsinstrument 
och utdelningsintäkter samt valutakursdifferenser på 
monetära poster vilka redovisas i årets resultat. Vid 
avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/
förlust, som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, i 
årets resultat. 

Finansiella�skulder�värderade�till�verkligt�värde�via�resultatet

Kategori består av finansiella skulder som innehas för 
handel (främst aktielån) samt derivat. Skulder i katego-
rin värderas löpande till verkligt värde med värdeför-
ändringar redovisade i resultatet. 

Övriga�finansiella�skulder

Finansiella skulder som inte innehas för handel 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet an-
skaffningsvärde 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. 
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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. 

Värdering�av�finansiella�instrument�som�är�handlade�på�
en�aktiv�marknad
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, branschorganisation, företag som 
tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsyns-
myndighet och dessa priser representerar faktiska och 
regelbundet förekommande marknadstransaktioner 
på affärsmässiga villkor. HQ anser att aktiv marknad 
föreligger om mer än 50 procent av HQ Banks posi-
tion omsätts per dag, minst tre sådana dagar inträffar 
under en vecka och minst tre sådana veckor inträffat 
under den senaste 3-månadersperioden. Skälet till att 
aktivitetsnivån beaktas vid värdering är ambitionen att 
värderingen skall motsvara en representativ prisbild, 
och inte felaktigt påverkas av mindre transaktioner till 
avvikande marknadspris.

Verkligt värde för finansiella instrument som har 
priser kvoterade på en aktiv marknad utgörs för finan-
siella tillgångar av den aktuella köpkursen på balansda-
gen och för finansiella skulder den aktuella säljkursen. 
I de fall när företaget har tillgångar och skulder med 
marknadsrisker som motverkar varandra tillämpas 
köp- eller säljkurs på den öppna nettopositionen enligt 
vad som är tillämpligt. De principer som företaget 
tillämpar för fastställande av när marknadsrisker är 
motverkande, är i linje med de principer som företaget 
tillämpar vid upprättande av kapitaltäckningsrapporte-
ring till Finansinspektionen. 

För följande poster används alltid prisnoteringar från 
en aktiv marknad:

   Aktier och andelar

   Derivatinstrument 

   Räntebärande värdepapper

   Emitterade värdepapper 
 

Värdering�av�finansiella�instrument�som�inte��
är�handlade�på�en�aktiv�marknad
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, vilket inkluderar 
priser från nyligen genomförda transaktioner i liknande 
instrument. Värderingsteknikerna varierar från enkel 
analys av diskonterade kassaflöden till komplexa 
 optionsvärderingsmodeller. 

Värderingsmodellerna har utformats så att obser-
verbara marknadspriser och kurser används som 
indata i förekommande fall, men de kan också använda 
ej observerbara modellparametrar. HQ använder till 
övervägande del värderingstekniker för att fastställa 
verkligt värde på följande finansiella instrument:

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

   Derivatinstrument
 
För finansiella instrument där verkligt värde uppskattas 
med hjälp av en värderingsteknik, undersöks huru-
vida de variabler som använts i värderingsmodellen 
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.

Teoretisk värdering baseras på vedertagna modeller 
för prissättning av optioner. För amerikanska optioner 
används binomialmodellen för säljoptioner och Geske 
för köpoptioner. För europeiska optioner används 
Black & Scholes. Den teoretiska värderingen av optio-
ner baseras på ett ”mean reverting”-antagande, vilket 
betyder att man utgår ifrån att optioners volatilitet på 
lång sikt kommer att söka sig tillbaka mot ett historiskt 
snitt. I den teoretiska värderingen tillämpas rak volatili-
tet, dvs optioner med samma underliggande instru-
ment och löptid anses ha samma volatilitet, oavsett 
lösenpris. Värderingen av optioner där det finns en 
aktiv marknad baseras på implicit volatilitet. I de fall 
då det inte finns en aktiv och tillräckligt likvid handel i 
optionerna utgår värderingen från historisk volatilitet.

Även vid tillämpningen av en värdering med värde-
ringstekniker baseras värderingen av positioner som 
motverkar varandra enligt de principer som beskrivits 
ovan i avsnittet för värdering på en aktiv marknad. 

Det eventuella resultat som kan komma att uppstå 
vid värdering enligt teoretiska modeller när ett finan-
siellt instrument redovisas i rapporten över finansiell 
ställning för första gången, så kallat ”dag-1 resultat”, 
redovisas direkt i resultatet. 
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För upplysningar om redovisade värden på finansiella 
instrument som värderats till verkligt värde i rapporten 
över finansiell ställning med utgångspunkt från priser 
från en aktiv marknad respektive när värderingstekni-
ker används, se not 27.

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 hän-
delser (förlusthändelser) inträffat efter det att dessa 
redovisas för första gången och att dessa förlusthän-
delser har en inverkan på de uppskattade framtida 
kassaflödena från lånen och fordringarna. Objektiva 
belägg för att lånefordringar och kundfordringar har ett 
nedskrivningsbehov innefattar observerbara uppgifter 
som kommer HQ till del angående följande förlust-
händelser:

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 

juridiska skäl som sammanhänger med låntagarens 
ekonomiska svårigheter, av en eftergift som långiva-
ren annars inte hade övervägt, eller

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

Ett lån eller fordringar klassificeras som osäkra om en 
eller flera händelser (förlusthändelser) inträffat efter 
det att lånet eller fordran redovisas för första gången 
och dessa förlusthändelser har en inverkan på de upp-
skattade framtida kassaflödena från lånet eller fordran. 
HQ utvärderar om ett nedskrivningsbehov finns för 
osäkra lån och om en kreditförlust skall redovisas på 
individuell basis. HQ har, p g a karaktären av låne- och 
kundfordringar, inte sett något behov av en tillkom-
mande gruppvis nedskrivningsprövning för sådana lån 
som inte individuellt har något nedskrivningsbehov.

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) 
diskonterade med den effektiva ränta som gällde 
då tillgången redovisades första gången. Tillgångar 
med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning 
belastar resultatet och redovisas som en kreditförlust 
(se not 13). 

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 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 finansiella 
svårigheter redovisas en kreditförlust om det diskonte-
rade nuvärdet av kassaflödena enligt de omförhandla-
de lånevillkoren diskonterade med lånets ursprungliga 
effektivränta är lägre än redovisat värde på lånet. Om 
lånet efter omstrukturering förväntas återbetalas i en-
lighet 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 13. 

Bortskrivningar�av�lånefordringar

Lånefordringar som klassificerats som osäkra skrivs 
bort från rapporten över finansiell ställning när kredit-
förlusten anses vara konstaterad vilket är när konkurs-
förvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, 
ackordsförslag antagits eller fordran eftergivits på 
annat sätt. 

Efter bortskrivning redovisas lånefordringarna inte 
längre i rapporten över finansiell ställning. Återvin-
ning på tidigare redovisade bortskrivningar redovisas 
som en minskning av kreditförluster på resultatraden 
”Kreditförluster netto”, se not 13.  

Ianspråktagen�pant

Övertagen egendom för skyddande av lånefordran 
värderas till enligt lägsta värdets princip, d v s det lägre 
beloppet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet förutom när den ianspråktagna panten är ett 
finansiellt instrument, då det finansiella instrumentet 
värderas enligt HQ:s principer för värdering av finan-
siella 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 resultatet. 
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Utgivna konvertibla skuldebrev

Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier 
genom att motparten utnyttjar sin option att kon-
vertera fordringsrätten till aktier, och 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 emissionstid-
punkten. Eventuell uppskjuten skatt hänförlig skulden 
vid emissionstidpunkten avräknas från det redovisade 
värdet av egetkapitalinstrumentet. Transaktionskost-
nader i samband med emission av ett sammansatt 
finansiellt instrument fördelas på skulddelen och 
egetkapital delen proportionellt mot hur emissions-
likviden fördelas. Räntekostnaden redovisas i resultatet 
och beräknas med effektivräntemetoden. 

Materiella anläggningstillgångar

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

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 rapporten över finansiell ställning i den mån de upp-
fyller 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 rapporten över 
finansiell ställning, om produkten eller processen är 

tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har 
tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och där-
efter använda eller sälja den immateriella tillgången. 
Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hän-
förbara utgifter. Övriga utgifter för utveckling redovisas 
i resultatet som kostnad när de uppkommer.

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

Avskrivningar redovisas i resultatet linjärt över 
immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, 
såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. 
Goodwill och immateriella tillgångar med en obestäm-
bar nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov 
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:

 Kundrelationer 10–20 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, d v s det högsta av verkligt värde 
minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. 
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 obero-
ende kassaflöden till en enskild tillgång skall vid pröv-
ning av nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas till 
den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen 
oberoende kassaflöden (en så kallad kassagenererande 
enhet). En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller 
kassagenererande enhets redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar periodens 
resultat. 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).
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Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möj-
ligt åtagande som härrör från inträffade händelser och 
vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra 
framtida händelser eller när det finns ett åtagande som 
inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund 
av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finan-
siell rapporterings rekommendation RFR 2.2 Redovis-
ning�för�juridisk�person. Även av Rådet för finansiell 
rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade 
företag tillämpas. RFR 2.2 innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen skall till-
lämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden 
så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovis-
ningslagen och med hänsyn till sambandet mellan re-
dovisning och beskattning. Rekommendationen anger 
vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS. 
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets re-
dovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna för moderbolaget har tilläm-
pats konsekvent på samtliga perioder som presenteras 
i moderbolagets finansiella rapporter.

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, joint ventures och intressebolag

Andelar i dotterföretag, joint ventures och intressebo-
lag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärde-
metoden. 

Ändringar av IFRS 1 Första�gången�IFRS�tillämpas 
och IAS 27 Koncernredovisning�och�separata�finansiella�
rapporter�avseende�”Cost�of�an�Investment�in�a�Subsi-
diary,�Jointly-Controlled�Entity�or�Associate” tillämpas 
sedan 1 januari 2009. Denna ändring har medfört 
att moderbolaget nu alltid redovisar utdelning från 
dotterföretag till sin helhet som intäkt i årets resultat. 
Tidigare har utdelningar som är större än vinster som 
upparbetats efter förvärvet av dotterföretaget reduce-
rat det redovisade värdet på andelarna i dotterföreta-
get. Ändringen har endast oväsentliga beloppseffekter 
på poster i moderbolagets finansiella rapporter.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägar-
tillskott i enlighet med uttalandet från Rådet för 
finansiell rapportering (UFR 2). 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 resultatet. Lämnat koncernbidrag och 
dess aktuella skatteeffekt redovisas direkt mot balanse-
rade vinstmedel.

NOT 1  FORTS.
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NOT 2   INFORMATION PER SEGMENT, MSEK

     HQ Private
     Banking

     HQ Investment
     Banking

     Overhead/
     Elimineringar     Summa

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Rörelsens intäkter från externa kunder

Courtage och försäljningsprovisioner 298 244 184 115 – – 482 359

Förvaltningsarvoden 418 412 – – – – 418 412

Transaktions- och provisionskostnader –281 –217 –86 –37 – – –367 –254

Intäkter från finansiell rådgivning och övriga 
intäkter, netto

0 1 67 169 31 3 98 173

Ränteintäkter 64 86 10 10 135 231 209 327

Räntekostnader –1 –1 –1 –9 –148 –229 –150 –239

Nettoresultat av finansiella transaktioner  
inkl utdelning 44 23 35 –4 –1 21 78 40

Rörelsens intäkter från externa kunder 542 548 209 243 17 27 768 818

Rörelsens kostnader –315 –318 –234 –173 –42 –49 –591 –540

Rörelsens resultat per segment 227 230 –25 70 –25 –22 177 278

Skatt –43 –32 –43 –32

Årets resultat –68 –54 134 246

Tillgångar 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Utlåning till kreditinstitut – – – – 3 645 4 288 3 645 4 288

Utlåning till allmänheten 3 447 3 477 36 75 – 0 3 483 3 552

Aktier och andelar – – 2 104 593 – 0 2 104 593

Övriga tillgångar 5 2 2 383 2 067 590 619 2 978 2 688

Ofördelade tillgångar 382 746

Summa tillgångar 12 592 11 867

Summa skulder och eget kapital

Skulder till kreditinstitut – – – 2 085 2 430 2 085 2 430

Inlåning från allmänheten 3 351 2 887 184 353 – 0 3 535 3 240

Övriga skulder 62 62 4 031 3 732 11 11 4 104 3 805

Ofördelade skulder och eget kapital 2 868 2 392

Summa skulder och eget kapital 12 592 11 867

Övriga upplysningar

Investeringar 0 0 0 0 5 21 5 21

Avskrivningar –2 –3 –4 –3 –24 –16 –30 –22

Segment
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på vilka delar av verksamheten företagets högste verkställande beslutsfattare, i 
HQ:s fall koncernledningen, följer upp, så kallad ”management approach” eller företagsledningsperspektiv.

Koncernen är organiserad utifrån de olika typer av tjänster som leveras till olika kategorier av kunder. Koncernens interna rapportering är 
uppbyggd så att koncernledningen kan följa upp samtliga tjänsters prestationer och resultat. Tjänsterna är paketerade i grupper av likartade 
tjänster benämnda tjänsteområden som i sin tur är organiserade i två rörelsesegment, Private Banking och Investment banking, var och en 
med en egen chef som är ansvarig för segmentets dagliga verksamhet och rapporterar till koncernledningen. Vid identifieringen av koncer-
nens rörelsesegment har sammanslagning skett av segment som med likartade ekonomiska egenskaper, såsom likartade tjänsteerbjudanden, 
kundsegment och avkastning. Uppföljningen och utvärdering sker i första hand baserat på rörelsesegmentens resultatprestationer.

NOTER
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Följande rörelsesegment har identifierats: 
   HQ Private Banking: Verksamheten bedrivs inom följande sju tjänsteområden uppdelade i fyra enheter: Förmögenhetsförvalt-

ning (med tjänsteområdena Kapitalförvaltning, Finansiell Planering, Entreprenörstjänst och Pension), Emerging�Markets,�HQ�
Fonder�och Extern�Distribution�av�strukturerade�produkter�och�fonder. Segmentet vänder sig till privatpersoner, entreprenörer, 
företag och institutioner som har behov av kvalificerade helhetslösningar inom förmögenhetsförädling. Private Banking innebär 
att HQ hjälper kunden med allt från kapitalförvaltning till juridiska frågeställningar, försäkringar, finansiering och skattefrågor. 

   HQ Investment Banking: Verksamheten är uppbyggd av fyra tjänsteområden: Corporate�Finance,�Equities,�Trading och Alterna-
tiva�Investeringar. Här bedrivs verksamhet inom analys, handel med aktier och derivat för egen och för kunders räkning samt 
kapitalmarknadstransaktioner och rådgivning vid förvärv och fusioner.

Geografiskt område
Koncernens verksamhet bedrivs uteslutande från Sverige.

I rörelsesegmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på seg-
menten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. De redovisade posterna i rörelsesegmentens resultat, tillgångar och skulder är värderade 
i enlighet med det resultat, tillgångar och skulder som koncernledningen följer upp. 

Ej fördelade poster består av vinster och förluster vid avyttring av finansiella placeringar, skattekostnader och allmänna adminis-
trationskostnader. Tillgångar och skulder som inte har fördelats ut på segment är främst skattefordringar, skatteskulder, utlåning till 
kreditinstitut och skulder till kreditinstitut. 

I Private Bankings kostnader ingår 10 (12) MSEK, avseende analystjänster  och exekvering av affärer, som vidaredebiterats av 
Investment Banking.

Fr o m 2010-01-01 kommer verksamheten i stället att redovisas i tre segment, Private Banking, Asset Management och Invest-
ment Banking. För mer information se förvaltningsberättelsen.
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NOT 3   PROVISIONSINTÄKTER, MSEK 2009 2008

Courtage 380 293

Kapitalförvaltningsarvoden 419 415

Företagsrådgivningsarvoden 32 30

Övriga provisioner 133 78

Summa provisionsintäkter 964 816

NOT 4   PROVISIONSKOSTNADER, MSEK

Transaktionskostnader –60 –33

Värdepappersprovisioner –291 –202

Övriga provisionskostnader –19 –20

Summa provisionskostnader –370 –255

NOT 5   RÄNTEINTÄKTER, MSEK

Ränteintäkter på utlåning till kreditinstitut 23 101

Ränteintäkter på utlåning till allmänheten 186 219

Övriga ränteintäkter 0 7

Summa ränteintäkter 209 327

Varav�från�finansiella�poster�ej�värderade�till�verkligt�värde 209 327

Genomsnittlig utlåningsränta från depåkunder har under året uppgått till 5,30 (6,17) procent.
Av moderbolagets ränteintäkter avser 0,8 (6,1) MSEK ränteintäkter från koncernföretag.
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NOT 7   ERHÅLLNA UTDELNINGAR, MSEK

Utdelningar från aktier och andelar 87 156

Summa erhållna utdelningar 87 156

NOT 8   NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER, MSEK

Nettoresultat avseende aktier och aktiederivat –13 –123

Nettoresultat avseende räntebärande värdepapper  –     –    

Nettoresultat av valutatransaktioner 4 7

Summa nettoresultat av finansiella transaktioner –9 –116

Vinst/förlust uppdelat per värderingskategori

Finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen –9 –116

Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde – –

–9 –116

Finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen avser instrument som innehas för handelsändamål.

NOT 9   ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Övriga rörelseintäkter 2009 består främst av en momsåtervinning ,10 MSEK, samt en positiv förvärvseffekt om 9 MSEK hänförlig 
till förvärvet av OPM. För 2008 består övriga rörelseintäkter  till 122 MSEK av upplösning av negativ goodwill hänförlig till förvär-
vet av HQ Direct AB. Häri ingår även momsåtervinning om 3 MSEK samt övriga intäkter om 4 MSEK. 

NOT 10   ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER, MSEK

Löner, rörlig ersättning och andra ersättningar –262 –251

Pensionskostnader –24 –21

Sociala kostnader –87 –81

Andra personalkostnader –7 –8

Summa personalkostnader –380 –361

IT-kostnader –38 –29

Främmande tjänster –17 –19

Marknadsinformationskostnader –52 –29

Övriga allmänna administrationskostnader –49 –43

Summa övriga allmänna administrationskostnader –156 –120

Summa allmänna administrationskostnader –536 –481

NOT 6   RÄNTEKOSTNADER, MSEK 2009 2008

Räntekostnader för skulder till kreditinstitut –117 –120

Räntekostnader för inlåning från allmänheten –9 –84

Räntekostnader för räntebärande värdepapper  –     –    

Övriga räntekostnader –24 –35

Summa räntekostnader –150 –239

Varav från finansiella poster ej värderade till verkligt värde –150 –239

Genomsnittlig inlåningsränta till depåkunder har under året uppgått till 0,24 (2,73) procent.
Av moderbolagets räntekostnader avser 0,0 (0,1) MSEK räntekostnader från koncernföretag.
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LÖNER, STYRELSEARVODEN, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

2009 2008

Koncernen, TSEK

Löner, 
styrelse-
arvoden 

och andra 
ersättningar

Rörlig ersätt-
ning

Sociala 
kostnader

Pensions-
kostnader

Löner, 
styrelse-
arvoden 

och andra 
ersättningar

Rörlig ersätt-
ning

Sociala 
kostnader

Pensions-
kostnader

Sverige 198 735 63 560 87 004 23 962 183 445 67 353 81 262 21 216

varav�styrelser,�koncernchef�och�
övriga�ledande�befattningshavare�1 18 453 8 4413 8  773 1 924 18 428 15 698 10 745 1 844

Moderbolaget, TSEK

Sverige 5 905  – 1 809  – 6 146  – 1 993 – 

varav�styrelse,�VD�och�övriga��
ledande�befattningshavare�2 4 715 – 1 435 – 4 804 – 1 557 –

1   I gruppen ingår 17 (18) personer, fördelat på totalt 24 (25) befattningar. Med övriga ledande befattningshavare avses koncernledning, exklusive koncernchef,  
7 (7) personer, inklusive vVD. Det finns ingen ytterligare underliggande ledning i koncernen. 

2   I gruppen ingår totalt 11 (11) personer. Med övriga ledande befattningshavare avses de personer i koncernledningen som har delad anställning, exklusive VD, 
2 (2) personer. VD samt övriga ledande befattningshavare är anställda till 50 procent i moderbolaget.

3  60% av den rörliga ersättningen har innehållits och kommer att utbetalas tidigast om tre år. För vidare information se Förvaltningsberättelsen sid 31.

Koncernens verksamhet bedrivs uteslutande från Sverige.
Sedvanliga anställningvillkor utgörs av lön, förmåner samt pension. För ledande befattningshavare samt flertalet anställda inom 

affärsverksamheten utgår därtill rörlig ersättning enligt avtal.     
   
Koncernen
Total ersättning (lön och rörlig ersättning) till koncernchef uppgår för koncernen till 3 677 (7 386) TSEK samt pensionskostnader till 
428 (422) TSEK. Ersättningen, exklusive pensionskostnader, har utbetalats som lön. 

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 2009 totalt till 3 684 TSEK plus den avkastning som detta kapital lämnar 
i bolagets pensionsstiftelse. Stiftelsens tillgångar överstiger per 31 december 2009 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 1 836 (2 034) TSEK. Pensionskostnaden för VD uppgick under året till 0 (0). Ersättning 
till styrelsens ordförande har utgått med 600 (600) TSEK och till övriga styrelseledamöter med sammanlagt 968 (880) TSEK.
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ERSÄTTNINGAR ETC. TILL STYRELSE, KONCERNCHEF OCH KONCERNLEDNING

Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans 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 befattningsha-
vare avses de sju personer, inklusive vVD, som tillsammans med koncernchefen utgjorde koncernledningen under verksamhetsåret. 
För nuvarande koncernlednings sammansättning, se sid 81.

Ersättning år 2009, TSEK
Grundlön/  

styrelsearvode
Rörlig  

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad Totalt

HQ AB:s styrelse:

  Mats Qviberg, ordförande 600 – – – 600

  Stefan Dahlbo, ledamot 553 – – – 553

�������varav�från�moderföretaget 160 – – – 160

�������varav�från�dotterföretag 393 – – – 393

  Carolina Dybeck Happe, ledamot 100 – – – 100

  Thomas Erséus, ledamot 220 – – – 220

�������varav�från�moderföretaget 100 – – – 100

�������varav�från�dotterföretag 120 – – – 120

  Curt Lönnström, ledamot 340 – – – 340

�������varav�från�moderföretaget 220 – – – 220

�������varav�från�dotterföretag 120 – – – 120

  Johan Piehl, ledamot 248 – – – 248

�������varav�från�moderföretaget 188 – – – 188

�������varav�från�dotterföretag 60 – – – 60

  Anne-Marie Pålsson, ledamot 200 – – – 200

�������varav�från�moderföretaget 100 – – – 100

�������varav�från�dotterföretag 100 – – – 100

  Pernilla Ström, ledamot 160 – – – 160

�������varav�från�moderföretaget 100 – – – 100

�������varav�från�dotterföretag 60 – – – 60

Övriga styrelseledamöter i koncernen, två personer (totalt) 160 – – – 160

Koncernchef 3 671 – 6 428 4 105

�������varav�från�moderföretaget 1�836 – – – 1�836

�������varav�från�dotterföretag 1�835 – 6 428 2�269

Vice VD 3 059 – 16 204 3 279

������varav�från�dotterföretag 3�059 – 16 204 3�279

Övriga ledande befattningshavare,  
sex personer (totalt) 9 052 8 441 68 1 292 18 853

�������varav�från�moderföretaget 1�312 – – – 1�312

�������varav�från�dotterföretag 7�740 8�441 68 1�292 17�541

Totalt 18 363 8 441 90 1 924 28 818
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Ersättning år 2008, TSEK
Grundlön/  

styrelsearvode
Rörlig  

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad Totalt

HQ AB:s styrelse:

  Mats Qviberg, ordförande 600 – – – 600

  Stefan Dahlbo, ledamot 500 – – – 500

�������varav�från�moderföretaget 160 – – – 160

�������varav�från�dotterföretag 340 – – – 340

  Carolina Dybeck Happe, ledamot 100 – – – 100

  Thomas Erséus, ledamot 220 – – – 220

�������varav�från�moderföretaget 100 – – – 100

�������varav�från�dotterföretag 120 – – – 120

  Curt Lönnström, ledamot 340 – – – 340

�������varav�från�moderföretaget 220 – – – 220

�������varav�från�dotterföretag 120 – – – 120

  Johan Piehl, ledamot 160 – – – 160

�������varav�från�moderföretaget 100 – – – 100

�������varav�från�dotterföretag 60 – – – 60

  Anne-Marie Pålsson, ledamot 100 – – – 100

  Pernilla Ström, ledamot 160 – – – 160

�������varav�från�moderföretaget 100 – – – 100

�������varav�från�dotterföretag 60 – – – 60

Övriga styrelseledamöter i koncernen, två personer (totalt) 180 – – – 180

Koncernchef 3 780 3 600 5 422 7 807

�������varav�från�moderföretaget 2�034 – – – 2�034

�������varav�från�dotterföretag 1�746 3�600 5 422 5�773

Vice VD 3 239 3 000 12 184 6 435

������varav�från�dotterföretag 3�239 3�000 12 184 6�435

Övriga ledande befattningshavare,  
sex personer (totalt) 8 989 9 098 43 1 238 19 368

�������varav�från�moderföretaget 1�290 – – – 1�290

�������varav�från�dotterföretag 7�699 9�098 43 1�238 18�078

Totalt 18 368 15 698 60 1 844 35 970

Kommentarer till tabellen
Där inget annat anges avser hela beloppet ersättning från moderföretaget. Med grundlön avses bruttolön (inklusive förändring se-
mesterlöneskuld). Övriga förmåner avser Skandia sjukvårdsförsäkring. Pensionskostnad avser inbetalda premier till tjänstepension 
enligt anställningsavtal samt enligt HQ:s plan. Styrelsen har ej erhållit någon ersättning utöver styrelse– och revisionskommitté-
arvode.

Rörlig�ersättning
För verkställande direktören och vice verkställande direktören kan rörlig ersättning utgå baserad på koncernens resultat för varje 
räkenskapsår. Ersättningens storlek är beroende av det avkastningskrav som styrelsen definierat. För övriga ledande befattningsha-
vare kan rörlig ersättning utgå i form av diskretionär bonus. Rörlig ersättning för 2009 utbetalas till 40 procent under 2010, medan 
resterande del utbetalas tidigast 2013.

Finansiella�instrument
HQ har under åren 2006 till 2008 utgivit 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. 
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Koncernen
Den på räkenskapsåret belöpande ersättningen till KPMG uppgår till 3 519 (3 183) TSEK för revisionsuppdrag och 498 (828) TSEK 
för andra uppdrag. Beloppen inkluderar ej avdragsgill ingående moms med 19 respektive 19 procent.  

Moderbolaget
Den på räkenskapsåret belöpande ersättningen till KPMG uppgår till 1 313 (1 000) TSEK för revisionsuppdrag och 36 (200) TSEK 
för andra uppdrag.

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds 
av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Koncern
Årets leasingkostnader, som uteslutande avser hyra av lokaler, uppgår till 23 (14) MSEK. 

Fasta åtaganden avseende hyra av lokaler, MSEK 2009 2008

< 1 år 37 22

1–5 år 106 63

> 5 år 20 –

Totalt 163 85

NOTER

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 verk-
ställande 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 annan 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 funnits under 2009, men har  tillsatts i januari 2010. Under 2009 gällde att ersättning till verkstäl-
lande 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
2009-12-31

Andel kvinnor, %
2008-12-31

Andel kvinnor, %

Styrelsen 33 33

Övriga ledande befattningshavare – –

Koncernen totalt

Styrelsen 17 17

Övriga ledande befattningshavare – –

    2009    2008

MEDELTAL ANSTÄLLDA Totalt varav män Totalt varav män

Moderbolag

Sverige 3 2 3 2

Dotterbolag

Sverige 298 213 254 182

Summa 301 215 257 184
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NOT 11   AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, MSEK 20082009

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar –8 –6

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar –22 –16

Summa avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –30 –22

NOT 12   ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER, MSEK

Marknadsföringskostnader –11 –21

Övriga kostnader –14 –18

Summa övriga rörelsekostnader –25 –39

NOT 13   KREDITFÖRLUSTER, MSEK

Årets bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster –1 –5

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

1 5

Influtet på tidigare konstaterade förluster 0 2

Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster 0 0

Årets nettokostnad för kreditförluster 0 2

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

Koncern Moderbolag

NOT 14   SKATTER, MSEK 2009 2008 2009 2008

Aktuell skattekostnad

Skatt på årets resultat –48 –182 –44 –66

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 1 – 0

Skatt koncernbidrag – –1

Summa aktuell skattekostnad –48 –181 –45 –66

Uppskjuten skattekostnad

Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 5 132 – 11

Uppskjuten skatteintäkt i aktiverat underskottsavdrag 0 17 – –

Summa uppskjuten skattekostnad 5 149 – 11

Skatt på årets resultat –43 –32 –45 –55

Analys av effektiv skattekostnad

Redovisat resultat före skatt 177 278 149 263

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26% –47 28% –78 26% –39 28% –74

Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader 5% –8 1% –3 5% –7 0% –1

Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter –7% 12 –12% 35 –1% 1 –7% 20

Omvärdering uppskjuten skatt 0% – –2% 6 0% – 0% –

Utnyttjande av tidigare ej aktiverat underskottsavdrag 0% – –2% 7 0% – 0% –

Skatt hänförligt till tidigare år 0% 0 0% 1 0% – 0% –

Redovisad effektiv skatt 24% –43 12% –32 30% –45 21% –55
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FÖRÄNDRING AV UPPSKJUTEN SKATT I TEMPORÄRA SKILLNADER OCH UNDERSKOTTSAVDRAG

Koncernen 2008-12-31
Redovisat i rapport 

över totalresultat
Redovisat mot  

eget kapital 2009-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 97 –5 – 92

Aktier, andelar och övriga tillgångar 1 –1 – 0

Emitterade värdepapper 3 1 0 4

Summa uppskjuten skatteskuld 101 –5 0 96

2007-12-31
Redovisat över 

resultaträkningen
Redovisat mot  

eget kapital 2008-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 96 1 – 97

Aktier, andelar och övriga tillgångar 134 –133 – 1

Emitterade värdepapper 4 0 –1 3

Summa uppskjuten skatteskuld 234 –132 –1 101

Moderbolaget
Uppskjuten skatt om 2 (3) MSEK avser den del av emitterat värdepapper som redovisats mot eget kapital.

NOT 15   RESULTAT PER AKTIE

                   Före utspädning                         Efter utspädning

2009 2008 2009 2008

Resultat per aktie, SEK 4,8 9,1 4,8 9,0

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

RESULTAT, MSEK                    Före utspädning                         Efter utspädning

Periodens resultat 134 246 134 246

Ränta utspädande konvertibellån – – – 12

Resultat efter konvertering 134 246 134 258

VÄGT GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER 2009 2008

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, före utspädning 27 524 334 27 114 480

Effekt av konvertibellån – 1 895 087

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, efter utspädning 27 524 334 29 009 567

De tre kvarstående konvertibelprogrammen, som under åren 2006 till 2008  riktats till anställda inom HQ, kan medföra konver-
tering om maximalt 1 950 600 aktier. Under 2009 har löptiden för konvertibelprogram HQ KON 1, som lanserades 2006, löpt ut 
och har lett till en konvertering om 810 800 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 värdeöverfö-
ring; dock lägst en garanterad ränta enligt nedanstående matris.
 Inget av de tre kvarstående konvertibelprogrammen har haft någon utspädande effekt under 2009.

Program
Utspädningseffekt  

(antal) 2009
Utspädningseffekt  

(antal) 2008 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 4 – 294 287 080912–130930 101001–130915 7,0% 8,5%

– 1 895 087
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NOT 16   UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN, MSEK 2009-12-31 2008-12-31

Utlåning till allmänheten 3 487 3 559

Reserv för sannolika kreditförluster –4 –7

Summa utlåning till allmänheten 3 483 3 552

Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. Koncernens osäkra fordringar 
uppgår till 3,6 (7,5) MSEK. Utlåning över belåningsvärde uppgick per 2009-12-31 till 3,6 (0,1) MSEK.

Lån till ledande befattningshavare 

VD och vVD – –

Övriga styrelseledamöter 43 28

Summa lån till ledande befattningshavare 43 28

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

Avstämning av reserv för kreditförluster

Ingående balans –7 –1

Återföringar – –

Förändringar redovisade i resultaträkningen 0 0

Reserver som tagits ianspråk för nedskrivningar 3 1

Övertagna vid förvärv av rörelse – –7

Utgående balans –4 –7

NOT 17   AKTIER OCH ANDELAR, MSEK

Aktier m.m., noterade 2 083 568

Aktier m.m., onoterade 21 25

Summa aktier och andelar 2 104 593

Aktier och andelar är handelslager.

NOT 18   RESULTAT OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG, MSEK 2009 2008

Resultat från andelar i koncernföretag

Erhållet koncernbidrag 208 299

Resultat vid avyttring av koncernföretag 3 –

Årets nedskrivningar –8 –

Resultat från andelar i koncernföretag 203 299
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Koncernföretag

Organisations-
nummer

 
Säte

Antal 
aktier

Andel 
kapital, %

Andel 
röster, %

Bokfört värde
 (TSEK)

2009-12-31

Bokfört värde
 (TSEK)

2008-12-31

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

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

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

Väring Capital AB 556706-3721 Stockholm 15 000 100 100 2 475 2 485

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

United Securites AB 556547-9309 Stockholm 6 120 51 51 7 354 23 000

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

HQ Direct AB – – – – – – 60 000

Summa andelar i koncernföretag 804 794 880 450
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NOT 19   RESULTAT OCH ANDELAR I JOINT VENTURES OCH INTRESSEFÖRETAG,  MSEK 2009 2008

Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat –1 0

Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat –1 0

Ackumulerade kapitalandelar 2009-12-31 2008-12-31

Redovisat värde vid årets ingång 1 0

Förvärv av joint ventures och intresseföretag 39 1

Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat –1 0

Redovisat värde vid årets slut 39 1

Moderbolaget

 
Joint ventures och intresseföretag

Organisations-
nummer

 
Säte

Antal 
aktier

Andel 
kapital, %

Andel 
röster, %

Bokfört värde,
 TSEK 2009-12-31

Bokfört värde, 
TSEK 2008-12-31

HQ Private Equity Holding AB 556741-1987 Stockholm 100 400 60 50 600 600

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

Optimized Portfolio  
Management Stockholm AB 556648-6832 Stockholm 1 000 000 50 50 47 403 –

Summa andelar i joint ventures och intresseföretag 48 033 630

Redovisat resultat i Optimized Portfolio Management Stockholm AB uppgick för räkenskapsåret 2009 till minus 3 MSEK och eget 
kapital till 47 MSEK.

Moderbolaget

2009-12-31 2008-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 0

Lämnade aktieägartillskott  –      1

Investeringar i joint ventures och intresseföretag 64 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 65  1    

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivning –17 –

Utgående ackumulerade nedskrivningar –17  0    

Utgående bokfört värde 48  1    

2009-12-31 2008-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 880 797

Investeringar i koncernföretag – 83

Avyttring av dotterbolagsaktier –67 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 813 880

Ingående ackumulerade nedskrivningar  –       –      

Årets nedskrivningar –8 –

Utgående ackumulerade nedskrivningar –8  –      

Utgående bokfört värde 805 880
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NOT 20   IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, MSEK    

Förvärvade immateriella tillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Allokerade imma-
teriella tillgångar Goodwill

System- 
utvecklings- 

 utgifter Totalt

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2008-01-01 376 226 3 605

Förvärv av rörelse 12 – 34 46

Investeringar 10 3 3 16

Försäljningar och utrangeringar –4 – –2 –6

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2008-12-31 394 229 38 661

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2009-01-01 394 229 38 661

Försäljningar och utrangeringar –7 – –1 –8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2009-12-31 387 229 37 653

NOTER

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar 2008-01-01 –29 – –2 –31

Förvärv av rörelse – – –1 –1

Försäljningar och utrangeringar 4 – 2 6

Årets avskrivningar –14 – –2 –16

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2008-12-31 –39 – –3 –42

Ingående ackumulerade avskrivningar 2009-01-01 –39  –    –3 –42

Försäljningar och utrangeringar – – 1 1

Årets avskrivningar –14 – –8 –22

Årets nedskrivningar – – – –

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2009-12-31 –53 – –10 –63

Bokfört värde

Per 2008-01-01 347 226 1 574

Per 2008-12-31 355 229 35 619

Per 2009-01-01 355 229 35 619

Per 2009-12-31 334 229 27 590

    

62     NOTER

ALLOKERADE IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Nedan förklaras de i allokerade immateriella tillgångar ingående poster som uppstått vid förvärv av hel rörelse eller fusion.

HQ�Fonder�AB
Den 28 oktober 2005 fusionerades HQ Fonder in i HQ. Fusionen har redovisats enligt förvärvsmetoden och HQ har iden-
tifierats som det förvärvande bolaget. I samband med fusionen har en förvärvsanalys upprättats. I koncernen ingår som 
väsentliga 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, distributionsavtal 
om 71 MSEK och varumärken om 64 MSEK. 
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Nyttjandeperioden och tillika avskrivningstiden för dessa kundrelationer har bedömts uppgå till 20 år. För distri-
butionsavtal och varumärken har nyttjandeperioden bedömts vara obestämbar varför inga årliga avskrivningar av 
tillgångarna sker. Varumärken bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod då de är välkända och värdefulla att un-
derhålla och HQ planerar och förväntar sig ha förmåga att fortsätta att underhålla dem under överskådlig framtid. 
Distributionsavtalen bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod då dessa avtal är värdefulla både för HQ och för 
distributörerna. Vidare är distributörerna stabila institutioner som, liksom HQ, inte kan förväntas ha anledning att 
inom överskådlig framtid avsluta avtalen.

United�Securities�AB�(tidigare�SFK�Svensk�Förvaltningskonsult�AB)
Den 30 april 2008 förvärvade HQ AB 100 procent i United Securities AB (US) för 23 MSEK kontant. Den 28  
februari 2009 såldes 49 procent av bolaget. I samband med förvärvet och efter delförsäljningen har en förvärvs-
analyser upprättats. I koncernen ingår som väsentlig post den immateriella anläggningstillgång som identifierats 
vid förvärvet. I förvärvsanalysen har immateriella tillgångar som uppfyller kraven enligt IFRS 3/IAS 38 identifierats  
i form av kundrelationer om 6 MSEK.

Nyttjandeperioden och tillika avskrivningstiden för dessa kundrelationer har bedömts uppgå till 10 år. 

GOODWILL

HQ�Fonder�AB�
I samband med fusionen uppstod en goodwill om 226 MSEK, som huvudsakligen är hänförlig till framtida  
synergi effekter och humankapital. 

United�Securities�AB�
I samband med fusionen uppstod en goodwill om 3 MSEK, som huvudsakligen är hänförlig till framtida  
intäktssynergier. 

Nedskrivningsprövning

Koncernens goodwill på 229 (229) MSEK, som närmare beskrivs ovan, har nedskrivningsprövats. Vidare prövas det redo-
visade värdet på koncernens andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod – distributionsavtalen 71 (71) 
MSEK och varumärken 64 (64) MSEK – som en del av den kassagenererande enheten HQ Fonder. Nedskrivningspröv-
ningen består i att bedöma om enhetens återvinningsvärde är högre än dess redovisade värde. Återvinningsvärdet har 
beräknats på basis av enhetens nyttjandevärde, vilket utgör nuvärdet av enhetens förväntade framtida kassaflöden utan 
hänsyn till eventuell framtida verksamhetsexpansion och omstrukturering. Beräkningen av nyttjandevärdet har baserats 
på:

  En diskonteringsfaktor på 14 procent före skatt.

  En prognos av kassaflöden under de närmaste fem åren. 

   En extrapolering av kassaflödena efter år fem med en tillväxt på initialt 4 procent, 
vilken antas avta och plana ut på 2 procent från och med år tio. 

De viktiga antaganden som driver förväntade kassaflöden under de närmaste fem åren utgörs av tillväxt i förvaltat 
kapital, förvaltningsavgifter i procent av förvaltat kapital, avgifter på insättningar i och uttag ur fonder samt föränd-
ring i personalkostnader och andra administrationskostnader. Värden har skattats på dessa variabler i huvudsak 
baserat på och i enlighet med historiska erfarenheter. Hänsyn har också tagits till interna och externa makroeko-
nomiska analyser för sparande, till planerad prissättning och till behov av interna resurser, givet den förväntade 
tillväxten i sparande och planerad utveckling av produktportföljen.
    Beräkningarna påvisar inget nedskrivningsbehov och de indikerar inte att några rimligt möjliga förändringar i 
viktiga antaganden skulle leda till ett nedskrivningsbehov.

NOT 20  FORTS.
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NOT 21   MATERIELLA TILLGÅNGAR, MSEK

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2008-01-01 46

Investeringar 5

Förvärv av rörelse 20

Försäljningar och utrangeringar –2

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2008-12-31 69

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2009-01-01 69

Investeringar 5

Försäljningar och utrangeringar –6

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2009-12-31 68

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar 2008-01-01 –38

Förvärv av rörelse –8

Försäljningar och utrangeringar 3

Årets avskrivningar –6

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2008-12-31 –49

Ingående ackumulerade avskrivningar 2009-01-01 –49

Försäljningar och utrangeringar 6

Årets avskrivningar –8

Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar 2009-12-31 –51

Bokfört värde

Per 2008-01-01 8

Per 2008-12-31 20

Per 2009-01-01 20

Per 2009-12-31 17

NOT 22   ÖVRIGA TILLGÅNGAR, MSEK 2009-12-31 2008-12-31

Fondlikvidfordringar, brutto 296 588

Avgår: Nettningsbara fondlikvidfordringar –91 –207

Innehavda aktierelaterade optioner 2 322 2 057

Aktierelaterade terminer med positivt värde 0 10

Övrigt 23 67

Summa övriga tillgångar 2 550 2 515

För tilläggsupplysning se not 23.
  

 

NOTER
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NOT 23   ÖVRIGA SKULDER, MSEK 2009-12-31 2008-12-31

Fondlikvidskulder, brutto 1 095 539

Avgår: Nettningsbara fondlikvidskulder –91 –207

Utställda aktierelaterade optioner 3 256 2 694

Aktierelaterade terminer med negativt värde 2 17

Värdepapperslån 760 1 003

Övrigt 43 69

Summa övriga skulder 5 065 4 115

     2009-12-31       2008-12-31

Derivat för handelsändamål Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Valutarelaterade�kontrakt

  Optioner  –  –    – –

  Terminer – – – –

Aktierelaterade�instrument

  Optioner 2 322 3 256 2 057 2 694

  Terminer 0 2 10 17

Summa 2 322 3 258 2 067 2 711

För löptidsinformation, se not 28.

NOT 24   EMITTERADE VÄRDEPAPPER, MSEK

Moderbolaget
De tre kvarstående konvertibelprogrammen, som under åren 2007 till 2008  riktats till anställda inom HQ, kan medföra konverte-
ring om maximalt 1 950 600 aktier. Under 2009 har löptiden för konvertibelprogram HQ KON 1, som utgavs 2006, löpt ut och har 
lett till en konvertering om 810 800 aktier. Konvertibelprogrammen är i grunden konstruerade på samma sätt, men skiljer sig åt 
beträffande omfattning, löptid och ränta. På varje konvertibel 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.

NOTER
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Omfattning (antal) Bokfört värde

Program 2009 2008 Löptid Konverteringsperiod
Konverterings  -

kurs
Garanterad 

ränta
Bedömd  

marknadsränta 2009 2008

HQ KON 1 – 813 400 060601–090630 090215–090531 96 5,5% 7,5% – 77

HQ KON 2 787 400 787 400 070115–110131 101015–110130 118 6,0% 7,5% 91 90

HQ KON 3 195 500 195 500 070601–110630
100719–100827, 
110215–110531 217 6,0% 7,5% 41 41

HQ KON 4 967 700 967 700 080912–130930 101001–130915 131 7,0% 8,5% 122 120

1 950 600 2 764 000 254 328

NOT 25   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER, MSEK 2009 2008

Reserverad bonus 63 70

Skuld sociala avgifter samt särskild löneskatt 37 34

Upplupna räntekostnader 76 85

Övrigt 121 111

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 297 300
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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 2008 27 114 480 2,5 67 786 200

Konvertering av konvertibla skuldebrev 810 800 2,5 2 027 000

Aktiekapital, 31 december 2009 27 925 280 2,5 69 813 200

Koncernen
Per den 31 december 2009 omfattade det registrerade aktiekapitalet 27 925 280 (27 114 480) stamaktier med ett kvotvärde om 
2,5 (2,5) SEK per aktie. 

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

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

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

Utdelning�
Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen och fastställs av årsstämman. Föreslagen men 
ännu ej beslutad utdelning för 2009 uppgår till 168 (163) MSEK motsvarande 6 (6) SEK per aktie. 

Moderbolag 
Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna skall betalas mer än aktiernas kvotvärde, skall ett belopp motsvarande det 
erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden.

Fond�för�verkligt�värde�
Fond för verkligt värde utgörs av verkligtvärdereserv. Se beskrivning ovan.  

Balanserade�vinstmedel
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats samt årets resultat 
och utgör det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna. Under 2008 har nedsättning av reservfonden skett och 
överföring har skett till fritt eget kapital.

Bundet och fritt eget kapital i koncernen
För att uppfylla kravet i ÅRKL 7 kap. 7 § lämnas upplysning om koncernens eget kapital uppdelat i bundet och fritt.  
Aktiekapital 70 (68) MSEK utgör bundet eget kapital. Övrigt avser fritt eget kapital 1 140 (1 089) MSEK.

Kapitalhantering
Koncernens egna kapital definieras som redovisat eget kapital, inklusive minoritetsintressen. 

Dotterbolagen HQ Bank, HQ Fonder Sverige och United Securities samt koncernen som helhet (den finansiella företagsgrup-
pen) är underställda externa påtvingade kapitalkrav. Dotterbolagen var för sig och den finansiella företagsgruppen har under perio-
den efterlevt dessa externa kapitalkrav. Kapitalhanteringen på grund av dessa krav återfinns i not 28 gällande ”Risker, riskhantering 
och kapitaltäckningsanalys”. Styrelsen har som finansiellt mål beträffande kapitaltäckningsgraden fastställt att den skall vara lägst 
10 procent. Utfallet per 31 december 2009 var 16 (15) 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 6 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   FINANSIELLA INSTRUMENT, MSEK

Tillgångar per 2009-12-31
Låne- och kund-

fordringar3
Trading- 

portföljer 1

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas Totalt
Verkligt 

värde

Utlåning till kreditinstitut 3 645 – – 3 645 3 645

Utlåning till allmänheten 2 3 483 – – 3 483 3 487

Aktier och andelar – 2 093 11 2 104 2 104

Övriga�tillgångar

    Derivatinstrument – 2 322 – 2 322 2 322

    Övriga tillgångar 225 – – 225 225

Upplupna intäkter 40 – – 40 40

7 393 4 415 11 11 819 11 823

Skulder per 2009-12-31
Trading- 

portföljer 1
Övriga finan-

siella skulder3 Totalt
Verkligt 

värde

Skulder till kreditinstitut 2  – 2 085 2 085 2 088

Inlåning från allmänheten – 3 535 3 535 3 535

Emitterade värdepapper 4 – 255 255 255

Övriga�skulder

    Derivatinstrument 3 258 – 3 258 3 258

    Värdepapperslån 760 – 760 760

    Övriga skulder – 1 032 1 032 1 032

Upplupna kostnader – 172 172 172

4 018 7 079 11 097 11 100

Tillgångar per 2008-12-31
Låne- och kund-

fordringar3
Trading- 

portföljer 1

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas Totalt
Verkligt 

värde

Utlåning till kreditinstitut 4 288 – – 4 288 4 288

Utlåning till allmänheten 2 3 552 – – 3 552 3 551

Aktier och andelar – 593 – 593 593

Övriga�tillgångar

    Derivatinstrument – 2 067 – 2 067 2 067

    Övriga tillgångar 433 – – 433 433

Upplupna intäkter 20 – – 20 20

 8 293 2 660 – 10 953 10 952

Skulder per 2008-12-31
Trading- 

portföljer 1
Övriga finan-

siella skulder3 Totalt
Verkligt 

värde

Skulder till kreditinstitut 2  – 2 430 2 430 2 428

Inlåning från allmänheten – 3 240 3 240 3 240

Emitterade värdepapper 4 – 331 331 331

Övriga�skulder

    Derivatinstrument 2 711 – 2 711 2 711

    Värdepapperslån 1 003 – 1 003 1 003

    Övriga skulder – 376 376 376

Upplupna kostnader – 116 116 116

3 714 6 493 10 207 10 205

1 Finansiella tillgångar respektive finansiella skulder 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.
3 För dessa poster, exklusive fasträntelån i skulder till kreditinstitut och utlåning till allmänheten, antas verkligt värde sammanfalla med bokfört värde.
4 Emitterade värdepapper är upptagna till upplupet anskaffningsvärde. De antas överensstämma med verkligt värde.

Moderbolagets finansiella instrument klassificeras uteslutande som låne- och kundfordringar samt finansiella tillgångar som kan 
säljas, fördelade på posterna utlåning till kreditinstitut med 25 (14) respektive aktier och andelar med 11 (0).

Övriga tillgångar och övriga skulder består främst av fondlikvidfordringar och fondlikvidskulder, uppgående till 205 (381)  
respektive 1 004 (332). Upplupna kostnader avser främst räntekostnader, uppgående till 76 (85).  

NOTER
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NOTER

FINANSIELLA INSTRUMENT TILL VERKLIGT VÄRDE

Bestämning av verkligt värde genom publicerade prisnoteringar eller värderingstekniker

Tillgångar per 2009-12-31

Instrument med 
publicerade prisnote-

ringar (Nivå 1)

Värderingstekniker base-
rade på observerbara 

marknadsdata (Nivå 2)

Värderingstekniker base-
rade på icke observerbara 

marknadsdata (Nivå 3) Totalt

Aktier och andelar 2 093 – – 2 093

Derivatinstrument 42 484 1 796 2 322

Skulder per 2009-12-31

Derivatinstrument 65 1 104 2 089 3 258

Värdepapperslån 760 – – 760

Tillgångar per 2008-12-31

Aktier och andelar 593 – – 593

Derivatinstrument – 72 1 995 2 067

Skulder per 2008-12-31

Derivatinstrument – 124 2 587 2 711

Värdepapperslån 1 003 – – 1 003

68     NOTER

KÄNSLIGHETSANALYS 

Volatilitetsförändring (procentenheter) –5 % 5 %

Resultatförändring (MSEK) 55 –55

Känslighetsanalysen syftar till att åskådliggöra resultateffekten som uppstår vid förändring av antagen volatilitet, en så kallad 
vega-analys. Analysen baseras på vega för de instrument som har värderats med värderingstekniker (nivå 3).

NOT 27  FORTS.

NOT 28 RISKER, RISKHANTERING OCH KAPITALTÄCKNINGSANALYS

Den verksamhet som HQ bedriver genom HQ Bank AB, HQ Fonder Sverige AB och United Securities AB (tidigare SFK) medför 
dagligen olika typer av finansiella risker som mäts, kontrolleras och vid behov åtgärdas för att skydda företagets kapital och anse-
ende. 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 
befogenheter beträffande riskhanteringen. 

Fördelningen skapar en struktur för beslutsfattandet i riskfrågor. De viktigaste beslutsfattarna i denna är styrelse, VD, Riskchef 
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 avdelningarna Juridik och Compliance och etiska risker är uppdelade mellan juridik-, compliance- 

och riskfunktionen. Övervakning av personalens egna affärer hanteras inom Compliance. 
Inom Styrelsen har etablerats ett revisionsutskott, som svarar för styrelsens arbete med kvalitetssäkring av bolagets finansiella 

rapportering
Revisionsutskottet ska övergripande övervaka och kontrollera att HQ har effektiva, ändamålsenliga och samordnade funktioner 

för identifiering, mätning, styrning, rapportering och kontroll över de risker som är förknippade med koncernens olika verksamhets-
områden samt att HQ har effektiva, ändamålsenliga och samordnade funktioner för regelefterlevnad och internrevision (se vidare 
bolagsstyrningsrapport och där avsnitt ”Revisionsutskott”). 
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De risker HQ har att hantera inom respektive affärsområde är: 
 Marknadsrisker 

 Ränterisker 

 Motparts-/kreditrisker 

 Likviditets-/finansieringsrisker 

 Legala/etiska risker 

 Operativa risker 

Marknadsrisk 
Marknadsrisker är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt flöde varierar på grund av förändring-
ar 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 sammanställa 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 skulle vid fullt utnyttjande av gällande mandat uppgå till 161 (62) MSEK vid en kursrörelse om 
10 procent. Valutakursrisken i portföljen är begränsad. 

HQ har härutöver nämnda lager ett handelslager med strukturerade produkter. Lagrets marknadsvärde får uppgå till maximalt 
30 MSEK, varav ett marknadsvärde på högst 10 MSEK i en emittent. 

Ränterisk 
De tillgångar och skulder inom HQ som är räntebärande, det vill säga utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänheten, obliga-
tioner, 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 2,5 Mdr SEK av utlåning till allmänheten löper 
med fast ränta, vilken i stort motsvaras av HQ:s upplåning i bank på motsvarande belopp. HQ:s ränterisk bedöms sammantaget 
begränsad. Räntehöjningar från nuvarande nivå bedöms, med de tillgångar och skulder i SEK som HQ för närvarande har, påverka 
HQ:s intjäning positivt.

Kreditrisk/motpartsrisk 
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 kre-
ditriskexponering. 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 nedan). Utlåningsportföljen är väl spridd till såväl antal låntagare som säkerheternas 
sammansättning. Huvuddelen av utlåningen är säkerställd med pant i marknadsnoterade värdepapper, maximalt till den av Bank-
föreningen rekommenderade belåningsgraden. En betydande andel av säkerheterna utgörs av aktier som ingår i OMX Benchmark 
index, d v s 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. Endast en obetydlig del 
av utlåningen löper för närvarande utan säkerhet. Kreditrisken för innehavda derivat i handelslagret begränsas genom att dessa 
clearas av etablerade clearinginstitut.  

HQ arbetar aktivt för att undvika kreditförluster. 
HQ följer kreditportföljen och säkerheterna dagligen. Eventuella brister åtgärdas omedelbart. Alla kreditlimiter omprövas årligen. 

Trots att kreditrisken utgör en betydande exponering har HQ under de senaste sju 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 Euroclear Sweden, NASDAQ OMX, EMCF och 
Eurex för avveckling av utförda affärer. OTC-affärer i derivat med motparter utanför dessa clearing- eller avvecklingssystem förekom-
mer endast i mycket begränsad omfattning.

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 HQ:s möjlighet att på löpande basis finansiera verksamheten i banksystemet. HQ har bekräftade ramar 
för korta krediter i svenska banker på 1,2 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. 

NOTER
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 LÖPTIDER FÖR TILLGÅNGAR OCH SKULDER, MSEK

Kontraktuella löptider

Återstående löptid
Utan 

löptid
På an-

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

Förväntad 
återvin-

ningstid 
efter tolv 
månader

Tillgångar per 2009-12-31

Kassa 0 – – – – – 0 0

Utlåning till kreditinstitut – 3 645 – – – – 3 645 3 645

Utlåning till allmänheten – 1 022 1 193 1 268  –    – 3 483 1 022

Aktier och andelar 2 104 – – – – – 2 104 0

Andelar i joint ventures och intressebolag 39 – – – – – 39 0

Immateriella anläggningstillgångar 590 – – – – – 590 570

Materiella anläggningstillgångar 17 – – – – – 17 12

Skattefordringar – – – 91 – – 91 0

Övriga�tillgångar

����Derivatinstrument – – 1 884 413 25 – 2 322 88

    Övriga tillgångar – – 228 –  –    – 228 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – – 73 – – – 73 0

2 750 4 667 3 378 1 772 25  –    12 592 5 337

2008-12-31 1 233 5 288 2 112 776 2 458 – 11 867 8 365

Skulder per 2009-12-31

Skulder till kreditinstitut  –  –    1 011 1 074  –    – 2 085 0

Inlåning från allmänheten – 3 535 – – – – 3 535 3 535

Emitterade värdepapper – – –  –    255 – 255 255

Skatteskulder – – – 48 – – 48 0

Övriga�skulder

    Derivatinstrument – – 1 282 1 839 137 – 3 258 137

    Värdepapperslån 760 – – –  –    – 760 0

    Övriga skulder – – 1 047 –  –    – 1 048 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – – 297 – – – 297 0

Uppskjuten skatteskuld 96 – – – – – 96 0

856 3 535 3 637 2 961 392  –    11 381 3 927

2008-12-31 1 104 3 240 1 768 1 207 3 391 – 10 710 6 631

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 tillgångarna förväntas omsättas.
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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 efterlevs sker inom Risk-, Juridik- och Compliance-avdelningarna som också tillsammans med avdelningschefer 
ansvarar för att regelverket uppdateras kontinuerligt. 

Operativ risk 
Operativ risk är risken för förluster till följd av bristande interna rutiner och kontroller, felaktiga affärsregistreringar, driftsstörningar  
i interna system eller system hos externa parter (till exempel betalningssystemet, Euroclear Sweden eller Stockholmsbörsen), brand, 
sabotage med mera. 
Arbetet med operativa risker innebär att HQ aktivt verkar för att eliminera dessa risker genom en fortlöpande uppdatering av rutiner 
och tekniska system, förbättringar i rapporteringen till ledningen samt fortlöpande utbildning av personal. 

HQ redovisar 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 på 159 MSEK för koncernen, vilket mot-
svarar drygt 50 procent av det totala kapitalkravet för koncernen. 

Försäkringar 
HQ har tecknat ansvars- och brottsförsäkringar för verksamheten. 

Försäkringsskyddets storlek beslutas av styrelsen på förslag av Chefsjurist och chef Risk i samarbete med extern konsult. Försäk-
ringsskyddet omprövas årligen, vilket föregås av en genomgång av verksamhetens utveckling, vad avser tjänsteutbud, volymer, antal 
medarbetare och den risknivå som följer härav. 

Kapitaltäckning 
HQ redovisar för koncernen en kapitaltäckningsgrad på 16 procent, vilket med god marginal överstiger det legala kravet på 8 pro-
cent och koncernens finansiella mål på 10 procent. HQ har, med anledning av att HQ Bank AB fusionerat med HQ Direct AB i april 
2009 och att United Securities AB (tidigare SFK) delvis ändrat verksamhet, gjort en revidering av den interna kapitalutvärderingen 
(IKU). HQ bedömer även fortsatt att tillräckligt kapital finns för den verksamhet som bedrivs. 

Koncernens kapitaltäckningsanalys, MSEK

Beräkning�av�kapitalkrav� 2009-12-31 2008-12-31

1.�Beräkning�av�total�kapitalbas

Primärt kapital (netto) 539 480

Supplementärt kapital (netto) 72 96

Total kapitalbas 611 576

2.�Beräkning�av�kapitalkrav�

Grupper och vägningstal Kapitalkrav Kapitalkrav

Kapitalkrav för kreditrisk  117 128

Kapitalkrav för avvecklingsrisk 0 0

Kapitalkrav för ränterisk 6 2

Kapitalkrav för aktiekursrisker 18 24

Kapitalkrav för valutakursrisker 8 5

Summa kapitalkrav för positionsrisk och valutakursrisk 32 31

Kapitalkrav för operativ risk 1 159 156
1 Operativ risk; nytt kapitalkrav (Basel II) från och med 2007. Beräkning enligt basmetod.
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* Kreditrisker
Exponering2

årsgenomsnitt Exponering2

Medräknings-
bara säkerheter Exponering3

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Stater och Centralbanker 266 241 92 253 0 0 92 253

Institutsexponeringar1 5 188 4 189 5 342 5 579 0 0 5 342 5 579

Företagsexponeringar 368 383 452 360 329 225 123 135

Hushållsexponeringar 334 324 347 432 213 143 133 289

Högriskposter 125 39 112 46 94 28 19 18

Övriga poster 193 152 150 112 0 0 150 112

Summa 6 474 5 328 6 495 6 782 636 396 5 859 6 386

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. 

3.�Beräkning�av�kapitaltäckningskvot-�och�grad 2009-12-31 2008-12-31

Total kapitalbas 611 576

Totalt kapitalkrav 308 315

Kapitaltäckningskvot 1,98 1,83

Kapitaltäckningsgrad i procent 16 15

4.�Beräkning�av�primärt�kapital

Aktiekapital 70 68

Övrigt tillskjutet kapital 598 522

Reserver 4 –

Balanserad vinst inklusive årets resultat 538 567

Föreslagen utdelning –168 –163

Immateriella tillgångar och goodwill med avdrag för uppskjuten skatt –505 –514

Primärt kapital 537 480

Den 1 februari 2007 infördes nya kapitaltäckningsregler i Sverige, Basel II. Reglerna bygger på den så kallade Baselöverens-
kommelsen 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 res-
pektive exponerings hemstats respektive exponerings hemstats kreditkvalitetssteg. HQ använder genomgående Fitch och Moodys 
rating.   

* Kapitalkrav kreditrisk (Basel II) 2009-12-31 2008-12-31

Institutsexponeringar1 85 89

Företagsexponeringar 10 11

Hushållsexponeringar 8 17

Högriskposter 2 2

Övriga poster 12 9

Summa kapitalkrav för kreditrisker 117 128
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NOT 29   STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR, MSEK 2008-12-312009-12-31

Koncernen

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder,  
värdepapperslån och derivat 3 984 3 149

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter 272 112

Ansvarsförbindelser 0 0

Åtaganden om framtida betalningar

Köpta värdepapper på termin 1 1

Sålda värdepapper på termin 125 256

Utställda optioner 3 256 2 694

Summa 3 382 2 951

Övriga åtaganden

Klientmedelskonto 211 54

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 2 085 MSEK. Utlåning till kund och HQ:s upplåning i bank överen-
stämmer till belopp och löptid.

NOTER

NOT 30   NÄRSTÅENDE
Med närstående avses bolag och fysiska personer som HQ har möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande över eller företag 
och fysiska personer som har möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande på HQ. Även företag som står under samma 
bestämmande inflytande som HQ står under inbegrips i kretsen av närstående. Se vidare not 18 och 19 där de dotterbolag, joint 
ventures och intressebolag som anses som närstående framgår. 

HQ:s största ägare, Investment AB Öresund, är ett närstående bolag med vilket HQ löpande genomför värdepapperstrans-
aktioner. Villkoren i anslutning till dessa transaktioner är marknadsmässiga och under året har 9 857 (6 903) TSEK erhållits i 
courtageintäkter. 

Uppgifter om transaktioner med närstående fysiska personer (styrelseledamöter och ledande befattningshavare) lämnas tidi-
gare i not 10 under rubriken ”Ersättningar etc till styrelse, koncernchef och koncernledning”. Intäkter och kostnader från denna 
grupp kan förekomma som courtage, ränteintäkter och räntekostnader, men uppgår till förhållandevis låga belopp och villkoren 
är satta på marknadsmässiga grunder. Därtill framgår av not 16 storleken av lån lämnade till ledande befattningshavare. 
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Stockholm den 11 mars 2010

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 OCH STYRELSELEDAMOT

    
Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 mars 2010

KPMG AB

Johan Dyrefors
AUKTORISERAD REVISOR

SEK 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel och fria fonder:

Överkursfond 75 809 800

Fond för verkligt värde 4 000 000

Balanserat resultat 608 152 442

Årets resultat 104 143 819

Summa 792 106 061

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande;

till aktieägarna utdelas 6 SEK per aktie, totalt 167 551 680

i ny räkning balanseras 624 554 381

varav�till�överkursfond 75�809�800

varav�till�fond�för�verkligt�värde 4�000�000

Summa 792 106 061

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande rapporter över totalresultat 
och finansiell ställning respektive resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och bokslutskommentarer.
 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som 
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internatio-
nella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moder-
bolagets och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger 
en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

74     FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
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Till årsstämman i HQ AB (publ), organisationsnummer 556573-5650

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning i HQ AB (publ) för år 2009. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 29-74.Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredo-
visningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och lag om årsredovis-
ning 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 koncernredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 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 ut-
talande 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, årsredo-
visningslagen 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 redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och lag om årsredovisning i kreditinsti-
tut 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 samt rapport 
över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 11 mars 2010
KPMG AB

Johan Dyrefors
AUKTORISERAD REVISOR

REVISIONSBERÄTTELSE
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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 sam-
band med tredje kvartalsrapporten. Kallelse till årsstäm-
man offentliggörs enligt bolagsordningen tidigast 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 val av styrelseledamöter för perioden 
fram till och med nästa årsstämma. På årsstämman 
beslutas även om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare.

För att få delta på bolagsstämma skall aktieägare 
anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid 
en bolagsstämma skall skriftligen begära detta hos 
styrelsen. Begäran skall ha kommit bolaget tillhanda 
minst sju veckor före bolagsstämman så att ärendet 
kan införas i kallelsen. Information och dokumentation 
avseende bolagsstämmor som ägt rum under 2009 
finns på HQ:s hemsida. HQ:s årsstämma 2010 kom-
mer att äga rum den 15 april 2010, se sid 82 för mer 
information. 

Valberedning

Vid bolagets årsstämma 2009 beslutades om ett för-
farande beträffande valberedning i bolaget som inne-
bär 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 2010 består valberedningen av Erik 
Törnberg, som representerar Investment AB Öresund, 
Eva Qviberg, som representerar familjen Qviberg, 
Kristoffer C. Stensrud, som representerar Solbakken 
AS och Christer Sandberg, som representerar Sten 
Mörtstedt med bolag. Erik Törnberg är valberedning-
ens ordförande. 

Samtliga aktieägare har möjlighet att vända sig till 
valberedningen med förslag. Inför årsstämman 2010 
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 års-
stämman. Styrelsens ordförande utses av årsstämman. 

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, att budgetuppföljning sker, att HQ-koncer-
nen har erforderliga riskhanterings- och riskrapporte-
ringssystem, att övergripande mål och handlingsplaner 
följs upp samt att HQ-koncernens organisation, 
rutiner och interna instruktioner fortlöpande granskas 
av en oberoende granskningsfunktion.
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Arbetsordningen föreskriver innehåll och utformning 
av den information som VD skall förse styrelsen med 
och säkerställer att styrelsen årligen granskar sina egna 
rutiner. Arbetsordningen beskriver vidare hur styrelse-
protokoll skall upprättas och distribueras till ledamö-
terna samt hur styrelsen skall informeras i samband 
med olika händelser. Arbetsordningen innehåller 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 2009 har sju styrelsesam-
manträden hållits, varav ett möte varit konstituerande. 
Närvarofrekvensen vid styrelsemötena har varit hög. 
Styrelsen biträds av supportfunktioner inom HQ, 
innefattande Ekonomiavdelningen, avdelningarna för 
Risk, Finans, Krediter, Juridik och 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 ett revisionsutskott.

Revisionsutskott 

Styrelsen utsåg styrelseledamöterna Curt Lönnström, 
Stefan Dahlbo och Johan Piehl som ledamöter av 
revisionsutskottet. Curt Lönnström är ordförande i 
revisionsutskottet. De av styrelsen utsedda ledamöterna 
uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på obe-
roende. Revisionsutskottet svarar för styrelsens arbete 
med kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering. 

Styrelsen har vidare fastställt en särskild arbetsord-
ning för revisionsutskottet. Arbetsordningen för Revi-
sionsutskottet föreskriver Revisionsutskottet arbets-
former. Revisionsutskott får utse befattningshavare 
inom HQ att såsom adjungerande ledamöter närvara 
på utskottets sammanträden, dels för viss fråga eller 
tillfälle, dels till nästkommande konstituerande möte.

Arbetsordningen för Revisionsutskottet föreskriver 
bland annat att Revisionsutskottet övergripande skall 
övervaka och kontrollera att HQ har effektiva, ända-
målsenliga och samordnade funktioner för identifie-
ring, mätning, styrning, rapportering och kontroll över 
de risker som är förknippade med koncernens olika 
verksamhetsområden samt att HQ har effektiva, ända-
målsenliga och samordnade funktioner för regelefter-
levnad och internrevision. Revisionsutskottet svarar 
för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitets-
säkra HQ:s finansiella rapportering samt avrapporterar  
löpande sitt arbete samt vidtagna åtgärder på respek-
tive koncernbolags styrelsemöten i HQ-koncernen. 
Revisionsutskottet skall också fortlöpande träffa HQ:s 
revisor för att informera sig om revisionens inrikt-
ning och omfattning samt diskutera samordningen 
mellan den externa och interna revisionen samt synen 
på HQ:s risker. Revisionsutskottet utvärderar årligen 

Styrelsen Närvaro Oberoende1 

Närvaro  
revisionsutskott Ersättning i SEK2

Mats Qviberg, ordf. 7/7 Nej 600 000

Mikael König, VD   7/7 Nej

Stefan Dahlbo 7/7 Nej 5/5 100 000 + 60 000

Carolina Dybeck-Happe 6/7 Ja 100 000

Thomas Erséus 7/7 Ja 100 000

Curt Lönnström 7/7 Ja 5/5 100 000 + 120 000

Johan Piehl 7/7 Ja 5/5 100 000 + 60 000

Anne-Marie Pålsson 7/7 Ja 100 000

Pernilla Ström 6/7 Ja 100 000

Summa 1 540 000

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

2  Ersättning avser styrelsearvode och i förekommande fall arvode för ledamot i revisionsutskottet.
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revisionsinsatsen och informerar valberedningen om 
resultatet av utvärderingen. Under 2009 har Revisions-
utskottet hållit fem möten.

Ersättningsutskott 

Styrelsen har efter utgången av räkenskapsåret 2009 
beslutat att tillsätta ett ersättningsutskott. Utskottet 
ansvarar för att bereda dels väsentliga ersättnings beslut, 
dels beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen 
av bolagets ersättningspolicy. Styrelsen har utsett 
styrelseledamöterna Curt Lönnström, Stefan Dahlbo och 
Johan Piehl som ledamöter av ersättningsutskottet. 

Revision

Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar 
granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorerna rapporterar 
resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revi-
sionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Där-
utöver lämnar revisorerna detaljerade redogörelser till 
styrelsen minst en gång per år eller vid behov. Vid års-
stämman 2007 valdes, för tiden intill dess årsstämman 
2011 hållits, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB 
med Johan Dyrefors som huvudansvarig 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

2009 2008 2007

KPMG AB:

Revisionsuppdrag 3 519 3 183 2 601

Andra uppdrag 498 828 555

Summa 4 017 4 011 3 156

Riktlinjer för ersättning  
till ledande befattningshavare

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

Riktlinjer�fastställda�vid�årsstämman�2009

För VD uppgår den fasta lönen till 300 000 SEK per 
månad. Den rörliga lönen baseras på koncernens 
resultat. Under förutsättning att avkastningen på eget 
kapital är 15 procent eller högre utgår från och med 
den 1 januari 2009 bonus med högst 3,6 MSEK per 
räkenskapsår.

Ledande befattningshavare skall erbjudas en mark-
nadsmässig totalkompensation som skall 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 
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. Bolagsledningens anställningsavtal inklu-
derar uppsägningsbestämmelser. 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 månader. Oförändrad lön utgår under 
uppsägningstiden.

Styrelsen ämnar löpande föreslå att ledande 
befattningshavare liksom övrig personal äger rätt att 
teckna sig för personalkonvertibler/-optioner enligt de 
program styrelsen föreslår bolagsstämman från tid till 
annan. Styrelsen skall 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 HQ under 2006, 
2007 och 2008 emitterat totalt fyra personalkonver-
tibelprogram till de anställda inom HQ koncernen. 
Vidare har Investment AB Öresund under 2007 och, 
tillsammans med Mats Qviberg med familj, under 
2009 riktat ett erbjudande till samtliga medarbetare 
att förvärva köpoptioner i HQ. För utförlig redogörelse 
för samtliga utestående konvertibelprogram se not 24. 
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Styrelsens rapport om intern kontroll  
avseende finansiell rapportering 

Intern kontroll avseende finansiell rapportering är en 
process som utformats i syfte att ge rimlig säkerhet 
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, uppfölj-
ning, en tydlig och transparent organisationsstruktur, 
uppdelning av arbetsuppgifter, dualitetsprincipen, 
kvalitet och effektivitet i intern kommunikation, samt 
en oberoende utvärderingsprocess. 

Basen för den interna kontrollen avseende den fi-
nansiella 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 verkställan-
de direktör, instruktioner för avdelningarna Risk, Finans, 
Krediter, Juridik och Compliance, kreditinstruktion samt 
attestinstruktion kan nämnas som exempel på detta.

Riskbedömning 

Riskhanteringen inom HQ är proaktiv och uppföljande 
med tyngdpunkt på löpande kontroller och utbildnings-
insatser. Bolaget upprätthåller en hög riskhanterings-
standard och tillämpar tillgängliga tekniker och meto-
der 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. Kontrollakti-
viteterna utarbetas och dokumenteras på bolags- och 
avdelningsnivå. Respektive avdelningschef inom HQ är 
den som i första hand är ansvarig för att hantera de ris-
ker som är knutna till den egna avdelningens verksam-
het 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 
rapporteringen gjorts tillgängliga och kända för berörd 
personal via HQ:s Intranät. Det interna regelverket 
med policies, riktlinjer och instruktioner utgör det 
viktigaste verktyget 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 styrelse-
möte i HQ Bank AB erhåller styrelsen rapport från che-
ferna för Risk, Finans, Krediter, Juridik och 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, Kre-
diter, Juridik, Compliance och Backoffice, bland annat 
med syfte att säkerställa övervakning av kvaliteten på 
den finansiella rapporteringen, effektiviteten i kontroll-
strukturen 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 tillämpliga författningar, föreskrifter 
och allmänna råd. Styrelsen eller HQ:s Revisions-
utskott beslutar vilka granskningsuppdrag 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.

Internrevision i bolaget eller annat koncernbolag 
skall bestå av anställd personal eller av extern konsult. 
Anställd personal får inte ha andra arbetsuppgifter i 
HQ eller respektive koncernbolag, än det som är kopp-
lat till revisionsuppgiften. VD i HQ eller VD i respektive 
koncernbolag kan även anlita revisionsföretag eller 
konsulter för att genomföra uppdrag avseende obero-
ende granskning, när detta bedöms vara mer effektivt 
och/eller för att undvika eventuell intressekonflikt.
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Från vänster: Mikael König, Stefan Dahlbo, Mats Qviberg, Thomas Erséus, Pernilla Ström, Anne-Marie Pålsson, Curt Lönnström, Johan Piehl och Carolina Dybeck Happe.

STYRELSE

Mats Qviberg
Ordförande, född 1953. Styrelseordförande 
i Bilia AB. Vice ordförande i Investment AB 
Öresund. Styrelseledamot i Fabege AB och 
SkiStar AB. Utbildning: Civilekonom DHS. 
Tidigare befattningar: SEB och Carnegie. 
Invald:1999. Innehav per 31 december 2009 
(inklusive familj): Aktier: 1 544 256.

Stefan Dahlbo
Ledamot, född 1959.  VD i Investment AB 
Öresund. Styrelseordförande i Klövern AB. 
Styrelseledamot i Investment AB Öresund 
och Nobia AB. Utbildning: Civilekonom 
DHS. Tidigare befattningar: Alfred Berg, 
Jacobsson & Ponsbach och Industrifinans. 
Invald: 1999. Innehav per 31 december 2009 
(inklusive familj): Aktier: 59 220.

Carolina Dybeck Happe
Ledamot, född 1972. CFO Assa Abloy 
EMEA. Utbildning: Master of Science in 
Business. Tidigare befattningar: Assa Abloy 
Central Europe. Invald: 2003. Innehav per 31 
december 2009:  Aktier: -. Familjen Dybecks 
totala innehav per 31 december 2009 (in-
klusive kapitalförsäkring): Aktier: 1 134 532. 
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och 
större ägare.

Thomas Erséus.
Ledamot, född 1963. VD och koncernchef 
för Kungsleden AB. Styrelseledamot i DSV 
Miljö AS (Danmark) och Bravida AB. Utbild-
ning: Civilingenjör (Chalmers). Tidigare 
befattningar: Caran AB,  AB Jacobson & 
Widmark, WSP  Europe AB och WSP Plc. 
Invald: 2000. Innehav per 31 december 
2009:  Aktier: 18 600. Oberoende av bolaget, 
bolagsledningen och större ägare.

Mikael König
Ledamot, född 1963. VD och koncernchef 
för HQ. Utbildning: Studier i nationaleko-
nomi och redovisning (Whittier College, 
USA). Tidigare befattningar: Chef HQ 
Private Banking, vice VD HQ Luxemburg, 
Invald: 2007. Innehav per 31 december 2009 
(inklusive kapitalförsäkring):  Aktier: 1 720. 
Optioner: 100 000. Personalkonvertibel, 
nominellt: 2 360 000.

Curt Lönnström
Ledamot, född 1943. Styrelseordförande 
i Domarbo Skog AB, Gnosjö Interiör AB,  
Innoventus Project AB och Scandbook AB. 
Vice ordförande i Poolia AB. Styrelsele-
damot i Montblanc AB, O.F. Ahlmark 
& Co AB. Olle Olsson Holding AB och 
Uniflex AB. Industrial Adviser Accent Equity 
Partners. Utbildning: Civilekonom. Tidigare 
befattningar: VD i Beijer Alma AB, Beijer 
Industries AB, Investment  AB Argentus och 
Tibnor AB. Invald: 1999. Innehav per 31 de-
cember 2009: Aktier: 9 000. Oberoende av 
bolaget, bolagsledningen och större ägare.

Johan Piehl
Ledamot, född 1955. VD i Förvaltnings AB 
ChArrow. Utbildning: Marknadsekonom. 
Tidigare befattningar: Bank & Finans AB 
och Henry Wallenberg & Co AB. Invald: 
2006. Innehav per 31 december 2009 
(inklusive familj och bolag): Aktier: 266 460. 
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och 
större ägare. 

Anne-Marie Pålsson
Ledamot, född 1951. Riksdagsledamot samt 
docent och universitetslektor. Styrelseleda-
mot i GL Beijer AB, Institutet för Framtids-
studier, Länsförsäkringar AB, Länsförsäk-
ringar Skåne och Riksrevisionen. Suppleant 
i Riksbankens Jubileumsfond. Utbildning: 
Civilekonom (Lunds Universitet), MA 
(University of California), Filosofie Doktor 
(Lunds Universitet). Tidigare befattningar: 
Lunds Universitet och Sveriges Riksdag. 
Invald: 2003. Innehav per 31 december 
2009: Aktier: 800. Oberoende av bolaget, 
bolagsledningen och större ägare.

Pernilla Ström
Ledamot, född 1962. Styrelseledamot i 
Bonnier AB, KappAhl AB, Sweco AB, Syd-
svenska Dagbladet AB och Uniflex AB m fl. 
Utbildning: Handelshögskolan, Stockholm, 
Stockholms Universitet mm. Tidigare 
befattningar: Politisk journalist, ekonom, 
finansanalytiker och VD. Invald: 2006. Inne-
hav per 31 december 2009: Aktier: 2 000. 
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och 
större ägare.
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FÖRETAGSLEDNING

Mikael König 
Född 1963. VD och koncernchef för HQ. 
Innehav per 31 december 2009 (inklusive 
kapitalförsäkring):  Aktier: 1 720. Optioner: 
100 000. Personalkonvertibel, nominellt:  
2 360 000. 

Mattias Arnelund

Född 1971. CFO. Innehav per 31 december 
2009: Optioner: 78 000. Personalkonverti-
bel, nominellt: 6 700 000. 

Jesper Bülow 

Född 1972. Chef Stab och Administration. 
Innehav per 31 december 2009: Optioner: 
53 000. Personalkonvertibel, nominellt:  
8 910 000.

Fredrik Crafoord

Född 1969. Vice VD i HQ AB och HQ Bank 
AB. Chef Investment Banking. Innehav per 
31 december 2009 (inklusive kapitalför-
säkring) Aktier: 18 521. Optioner: 152 000. 
Personalkonvertibel, nominellt: 2 774 000.

Mikael Engvall

Född 1974. Chef Emerging Markets. Innehav 
per 31 december 2009 (inklusive kapitalför-
säkring): Aktier: 11 800. Optioner: 53 000. 
Personalkonvertibel, nominellt: 8 910 000. 

Hans Hedström

Född 1957. VD i HQ Fonder Sverige AB. 
Innehav per 31 december 2009 (inklusive 
kapitalförsäkring): Aktier: 21 392. Optioner: 
88 000. Personalkonvertibel, nominellt:  
1 534 000.

Magnus Oppenstam

Född 1968. Chef Equities. Innehav per 31 
december 2009 (inklusive kapitalföräkring): 
Aktier: 20 000. Optioner: 53 000. Personal-
konvertibel, nominellt: 8 910 000. 

Andreas Uller

Född 1971. Chef Private Banking. Innehav 
per 31 december 2009: Optioner: 17 000. 
Personalkonvertibel, nominellt: 6 550 000.

REVISORER

KPMG  
Huvudansvarig: Johan Dyrefors,  
född 1969.

Från vänster: Mikael König, Mattias Arnelund, Mikael Engvall, Hans Hedström, Fredrik Crafoord, Andreas Uller, Jesper Bülow och Magnus Oppenstam.



+ HQ 2009

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 verksamhetsår 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. Bolaget 
inregistrerades hos Bolagsverket den 17 september 
1999 och har drivit verksamhet från och med 1999. 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma

HQ:s årsstämma hålls torsdagen den 15 april 2010 
kl 11.00, Operaterrassen, (lokal Rotundan), Karl XII:s 
torg, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman 

Rätt att delta i HQ:s årsstämma har aktieägare som

dels
är införd i aktieboken fredagen den 9 april 2010

dels 
senast kl. 16.00 måndagen den 12 april 2010 anmäler 
sitt deltagande vid årsstämman till HQ.

Hur sker ägarregistering

HQ:s aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Endast 
ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens 
eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förval-
tarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i årsstäm-
man fordras att aktierna är registrerade i eget namn 
senast den 9 april 2010. Det institut som förvaltar 
aktierna kan assistera med omregistrering.

Hur sker anmälan?

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

Anmälan årsstämma 2010
HQ AB
Juridik
103 71 Stockholm

Delårsrapport första kvartalet 2010 15 april 2010

Delårsrapport andra kvartalet 2010 16 juli 2010

Delårsrapport tredje kvartalet 2010 15 oktober 2010

82      FAKTA UR BOLAGSORDNINGEN, KOMMANDE 
RAPPORTTILLFÄLLEN OCH ÅRSSTÄMMA
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DEFINITIONER 

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

Eget kapital per aktie Eget kapital med avdrag för minoritetens andel av eget kapital i förhållande till antal 
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.

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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HALMSTAD

Strandgatan 14,  
302 46 Halmstad

Telefon 035-27 11 82
Telefax 035-27 11 94
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Besöksadress G:a Rådstugugatan 30

Telefon 011-36 12 00
Telefax 011-23 83 20
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Box 2263, 550 02 Jönköping
Besöksadress: Östra Storgatan 8

Tel: 036 304 855

STOCKHOLM

HQ AB, 103 71 Stockholm
Besöksadress Norrlandsgatan 15,  

ingång D
Telefon 08-696 17 00
Telefax 08-696 17 01

www.hq.se
info@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




