
  
  

 

 

Nedanstående utgör ett utdrag ur HQ AB:s yttrande av den 28 februari 2013 i mål nr T 9306-11, 
T 17512-11 & T 17809-11. 
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24  HQ var skyldigt att ha den kapitaltäckning som följer av Bankrörelselagen och 
Kapitaltäckningslagen. Huvudskälet till att Banken förlorade sina tillstånd var att HQ inte 
uppfyllde denna skyldighet. 

25  Kravet på kapitaltäckning innebär att banker och andra institut måste ha ett visst kapital 
(främst bestående av eget kapital) för att möta kreditrisker, marknadsrisker, operationella 
risker och andra risker i verksamheten.  

26  Beträffande kreditrisker, marknadsrisker och operationella risker uppställs ett 
minimikapitalkrav enligt Kapitaltäckningslagen. Detta ska beräknas enligt vissa i 
regelverken standardiserade metoder såvida inte företagen fått tillstånd av 
Finansinspektionen att beräkna det på annat sätt.9 HQ hade inte tillstånd att beräkna 
minimikapitalkraven på annat sätt. Minimikapitalkravet som beräknas enligt 
Kapitaltäckningslagen följer av den s.k. Pelare 1 i Basel II-direktivet. 

27  Utöver minimikapitalkravet tillkommer ett kapitalkrav enligt 6 kap. 1, 2 och 5 §§ i 
Bankrörelselagen. Dessa bestämmelser implementerar artikel 123 i Basel II-direktivet som 
ger uttryck för kapitalkravet enligt den s.k. Pelare 2. I Pelare 2 ska risker identifieras och 
riskhantering bedömas i ett bredare perspektiv och komplettera de kapitalkrav som beräknas 
inom ramen för Pelare 1.10 Innebörden av Pelare 2 är att institutet, utöver att uppfylla det 
lagstadgade minimikapitalkravet, har ett eget ansvar att tillse att kapitalet är tillräckligt för 
att täcka samtliga risker i verksamheten.11 

28  Kapitaltäckningen bestäms således å ena sidan av institutets kapital och å andra sidan av 
riskerna i verksamheten. Det är enbart visst kapital som får beaktas vid beräkningen av 
kapitaltäckningen. Det kapital som får beaktas utgör den så kallade kapitalbasen. Enligt 
Kapitaltäckningslagen ska kapitalbasen vara minst lika stor som kapitalkravet i 
verksamheten. Detta uttrycks som att kapitaltäckningskvoten (kapitalbasen/kapitalkravet) 
ska vara minst 1. Sedan tillkommer ett kapitalkrav enligt den bedömning som görs inom 
ramen för Pelare 2. Det innebär att kapitaltäckningskvoten i realiteten måste vara högre än 1, 
dvs. kapitalbasen måste överstiga kapitalkravet.12 Om kapitaltäckningskvoten inte uppfyller 
regelverkens krav föreligger kapitalbrist, dvs. institutet är underkapitaliserat. 

                                                        
9 Se 4 kap. 4-5 §§, 5 kap. 2-3 §§ och 6 kap. 2-8 §§ Kapitaltäckningslagen. 
10 Finansinspektionens rapport 2005:8, Företagens interna kapitalutvärdering – att bedöma kapitalbehovet under Basel II, 
daterad den 26 september 2005, dnr 05-5939-350, s. 3. 
11 Prop. 2006/07:5, Nya kapitaltäckningsregler, s. 137. 
12 Det kan noteras att om kapitaltäckningskvoten är 1, är kapitaltäckningsgraden 8 procent. 



  
  

 

29  Felvärderingen av Tradingportföljen har betydelse för kapitalbasen. En korrekt värdering av 
Tradingportföljen hade medfört att kapitalbasen varit betydligt lägre än vad som framgår av 
HQ:s årsredovisningar. HQ:s årsredovisningar anger även väsentligt lägre kapitalkrav än vad 
som gällde för HQ:s verksamhet. Dessa två faktorer innebär att HQ istället för att ha en god 
kapitaltäckning, såsom anges i HQ:s årsredovisningar, hade en synnerligen allvarlig 
kapitalbrist. För att visa detta förhållande har HQ AB anlitat två experter. 

30  HQ AB har anlitat Navigant Consulting, Inc. (”Navigant”) för att värdera Tradingportföljen. 
Navigant är noterat på New York-börsen och är bl.a. specialiserat på att genomföra 
utredningar och värderingar i samband med tvister inom den finansiella sektorn. 

31  Navigants team har letts av Brent C. Kaczmarek som är verksam vid Navigants kontor i 
Washington, DC och som är chef för Navigants internationella skiljeförfarandeverksamhet. 
Kaczmarek är en ledande värderingsexpert i internationella skiljeförfaranden med 
omfattande erfarenhet av liknande uppdrag.13 Han har tidigare erfarenhet från arbete på den 
svenska marknaden då han under de senaste fyra åren varit engagerad av ett av Sveriges 
största energibolag och även varit anlitat av byråer som Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå, White & Case Advokat och Setterwalls Advokatbyrå. 

32  Navigants granskning och slutsatser framgår av Navigants rapport 
(”Navigantrapporten”).14 De omständigheter som Navigant redogör för åberopas av 
HQ AB. En kort presentation av rapporten ges nedan. 

33  HQ AB har vidare anlitat FCG – The Financial Compliance Group AB (”FCG”) för att dels 
beräkna det lagstadgande minimikapitalkravet för marknadsrisken i Tradingportföljen enligt 
gällande regelverk vid slutet av räkenskapsåren 2007 och 2009, dels beräkna 
kapitaltäckningen i HQ AB och Banken vid årssluten för räkenskapsåren 2007, 2008 och 
2009 för att fastställa om kapitalbrist förelåg vid dessa tidpunkter. FCG är ett konsultföretag 
specialiserat på rådgivning inom riskhantering och regelefterlevnad till företag som står 
under tillsyn av Finansinspektionen eller liknande utländsk tillsynsmyndighet. Bland 
uppdragsgivarna finns flera av de största bankerna och försäkringsbolagen verksamma på 
den svenska marknaden.  

34  FCG:s team har letts av Kristian Bentzer som är partner på FCG. Han har lång erfarenhet 
som expert inom kapitaltäckning och riskhantering, bland annat som kapitaltäckningsexpert 
och chef på Finansinspektionen, medlem av flertalet arbetsgrupper inom Baselkommittén 
och genom ledande befattningar inom SEB.15 

35  FCG:s beräkningar och slutsatser framgår av FCG-rapporten (”FCG-rapporten”).16 De 
omständigheter som FCG redogör för åberopas av HQ AB. En kort presentation av rapporten 
ges nedan. 
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13 Se styckena 6-7 i Navigantrapporten, och Kaczmareks CV som är bifogat som Appendix 1 till Navigantrapporten. 
14 Navigantrapporten, Serie G, bilaga 223, s. 1-194. En svensk översättning av den engelska versionen av rapporten återfinns 
i pärmen med Navigantrapporten, bilaga 223, s. 80-156.  
15 Se FCG-rapporten, s. 1 och Kristian Bentzers CV som är bifogat som Appendix 1 till FCG-rapporten. 
16 FCG-rapporten, Serie G, bilaga 224, s. 195-229. 
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36  Nedan redogör vi inledningsvis kort för vilka redovisningsregler som aktualiseras för 
Tradingportföljen. Därefter anger vi HQ AB:s position och redogör för felvärderingen 
avseende vart och ett av räkenskapsåren. Slutligen ges några avslutande kommentarer 
rörande felvärderingen.  
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37  Enligt artikel 4 i IAS-förordningen17 skulle HQ AB, som var ett börsnoterat bolag, upprätta 
sin koncernredovisning i enlighet med antagna IAS- och IFRS-standarder. Det innebär att 
Tradingportföljen skulle värderas enligt IAS 39 i koncernredovisningen. 

38  HQ AB:s årsredovisning skulle upprättas enligt årsredovisningslagen (1995:1554). I 
HQ AB:s redovisning värderas inte Tradingportföljen, utan aktierna i HQ Bank.18 
Tradingportföljen värderades däremot i HQ Bank. 

39  HQ Bank omfattades av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag. Denna hänvisar i stor utsträckning till årsredovisningslagen (1995:1554). 

40  Tradingportföljen utgjorde en omsättningstillgång.19 Enligt 4 kap. 9 § årsredovisningslagen 
är utgångspunkten att omsättningstillgångar ska redovisas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen, dvs. enligt lägsta värdets 
princip. Från denna huvudregel finns vissa undantag. Det undantag som i sammanhanget är 
relevant är det som återfinns i 4 kap. 14a § årsredovisningslagen som anger att derivat och 
andra finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde om inte annat följer av 4 kap. 
14b § årsredovisningslagen, varvid det verkliga värdet ska bestämmas på grundval av 
instrumentets marknadsvärde. Införandet av 4 kap. 14a § årsredovisningslagen byggde på 
ändringar som gjorts i bl.a. fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven genom Direktivet om 
redovisning och värdering av finansiella instrument.20 Dessa ändringar gjordes i syfte att 
möjliggöra en tillämpning av IAS 39 inom ramen för 4 kap. 14a § årsredovisningslagen.21 

41  Denna reglering modifieras något för kreditinstitut (såsom Banken). I dessa ska finansiella 
instrument tas upp till verkligt värde om det är förenligt med 4 kap. 14a § 
årsredovisningslagen.22 En sådan värdering är förenlig med 4 kap. 14a § om inte de undantag 
som framgår av 4 kap. 14b § är tillämpliga.23 I 4 kap. 14b §, andra stycket 

                                                        
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder. 
18 HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, Serie C, bilaga 92 i mål T 9306-11, s. 77, HQ AB:s årsredovisning för 
räkenskapsåret 2008, Serie C, bilaga 95 i mål T 9306-11, s. 194 och HQ AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2009, Serie 
C, bilaga 97 i mål T 9306-11, s. 297. 
19 HQ Bank AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2007, Serie C, bilaga 93 i mål T 9306-11, s. 115, HQ Bank AB:s 
årsredovisning för räkenskapsåret 2008, Serie C, bilaga 96 i mål T 9306-11, s. 230 HQ Bank AB:s årsredovisning för 
räkenskapsåret 2009, Serie C, bilaga 220, s. 434. 
20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG av den 27 september 2001 om ändring av direktiven 78/660/EEG, 
83/349/EEG och 86/635/EEG med avseende på värderingsreglerna för årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer 
av bolag samt i banker och andra finansiella institut. 
21 Prop. 2002/03:121, Redovisning och värdering av finansiella instrument, s. 31-32 och prop. 2004/05:24, Internationell 
redovisning i svenska företag, s. 112. 
22 Se 4 kap. 2 §, punkten 6 i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 
23 Se prop. 2002/03:121, Redovisning och värdering av finansiella instrument, s. 81-82. 



  
  

 

årsredovisningslagen anges sedan följande i relevant avseende: 

”Värdering enligt 14 a § får inte heller ske, om en sådan värdering inte skulle ge ett tillförlitligt 
värde på det finansiella instrumentet.” 

42  I korthet gällde således följande för Bankens värdering av Tradingportföljen. Om ett 
tillförlitligt verkligt värde inte kan fastställas genom en värdering på grundval av 
marknadsvärdet ska Tradingportföljen värderas till anskaffningsvärdet. Om ett tillförlitligt 
värde kan fastställas på grundval av marknadsvärdet ska Banken värdera Tradingportföljen 
till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a§ årsredovisningslagen och inom ramen för denna 
bestämmelse kan IAS 39 tillämpas. 

43  Innebörden av tillämpliga värderingsregler i IAS 39 har utvecklats i tidigare yttranden och 
berörs inte närmare nedan. 
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44  I enlighet med vad som framgår av Navigantrapporten var Tradingportföljen felvärderad 
med 332 mkr vid årsskiftet 2007/2008, 496 mkr vid årsskiftet 2008/2009 och med 685 mkr 
vid årsskiftet 2009/2010. HQ AB gör således inte gällande att endast de elva positioner som 
presenteras i Optionsbilagan var felvärderade vid årsskiftet 2009/2010. 
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45  Navigant har fått i uppdrag: 

a) att granska Bankens värderingsmetoder avseende räkenskapsåren 2007 – 2009 i 
förhållande till IAS 39 och IFRS 7; 

b) att granska finansiell information och data angående Tradingportföljen avseende 
perioden maj 2007 – maj 2010 för att fastställa om de rapporterade resultaten för 
Tradingportföljen korrekt utvisade de vinster och förluster som genererades i Bankens 
tradingverksamhet; och 

c) att, i den utsträckning som Navigant kom fram till att HQ felvärderat 
Tradingportföljen, kvantifiera felvärderingen vid slutet av räkenskapsåren 2007, 2008 
och 2009. 

46  All underliggande dokumentation och data som Navigants värdering och slutsatser baserats 
på har bifogats till Navigantrapporten. 

47  Granskningen av HQ:s värderingsmetoder har baserats på informationen i HQ AB:s 
årsredovisningar för räkenskapsåren 2007-2009 och Tradinginstruktionen. 

48  Tradingportföljen har granskats och värderats huvudsakligen baserat på följande underlag: 

a) månatliga volatilitetsavstämningar avseende perioden maj 2007 – maj 2010 
(”Månatliga Volatilitetsavstämningar”);24 

b) dagliga volatilitetsavstämningar (”Dagliga Volatilitetsavstämningar”) som HQ AB 

                                                        
24 Navigantrapporten, Exhibit 16 (NAV-16). 



  
  

 

via edition i målen erhållit från EBM, avseende perioden februari 2009 – juni 2010;25 

c) tradingfiler avseende delar av Tradingportföljen för olika perioder under åren 2007-
2010 som HQ AB via edition i målen erhållit från EBM;26 

d) handelsdata från Nasdaq OMX Stockholmsbörsen avseende perioden maj 2007 – maj 
2010;27  

e) handelsdata avseende Eurex Exchange för perioden maj 2007 – maj 2010.28 

49  Informationen i föregående punkt har lagts in i Microsoft Access (”Databasen”) för att 
underlätta en granskning och analys.29 För att göra det lättare för Svarandena att göra en egen 
värdering av Tradingportföljen och bemöta Navigantrapporten ges arbetsbara elektroniska 
versioner av Databasen in till rätten. 

!"!"D @03)*0%610//216'%+)+E216C'6+

Uppgivna värderingsprinciper 

50  Inledningsvis granskar Navigant de värderingsmetoder som HQ AB i sina årsredovisningar 
och i Tradinginstruktionen uppgivit att de tillämpat och bedömer dessa i ljuset av IAS 39 och 
IFRS 7.30 

51  Baserat på denna granskning konstaterar Navigant att uppgivna värderingsprinciper är 
anmärkningsvärda av flera skäl, bl.a. att HQ AB, från och med räkenskapsåret 2008, 
uppgivit att de inkorporerat tradingstrategin benämnd mean reversion i sina 
värderingsprinciper avseende optioner som av HQ AB inte ansågs handlade på en aktiv 
marknad, dvs. 97 % av Tradingportföljen (se tabell 4, s. 20 i Navigantrapporten).31 
Tradingstrategin innebar att optionerna värderades utifrån historisk volatilitet där 
instrumentens volatilitet antogs söka sig mot ett historiskt genomsnitt och där optioner vars 
implicita volatilitet avvek från detta historiska genomsnitt ansågs felprissatta  
(”Mean Reversion-värdering”).32 Navigant konstaterar att detta kan vara en väl fungerande 
tradingstrategi, men att en tradingstrategi är en irrelevant parameter för värderingsändamål. 
Den reella innebörden av att HQ AB angav att optionerna värderades enligt en Mean 
Reversion-värdering var att HQ AB uppgav att optionerna värderades till det belopp som 
bolaget hoppades att de skulle komma att handlas för i framtiden istället för att värdera 
optionerna till vad de handlades för vid värderingstidpunkten. 

52  Navigant konstaterar att detta innebär att HQ AB uppgav att optionerna värderats utifrån en 
direkt felaktig värderingsprincip och att detta medförde en stor risk för att Tradingportföljen 
var felvärderad.33 Det innebar inte att Navigant därmed också kunde fastställa att 

                                                        
25 A.a., Exhibit 17 (NAV-17). 
26 A.a., Exhibit 18 (NAV-18). 
27 A.a., Exhibit 20 (NAV-20). 
28 A.a., Exhibit 19 och Exhibit 21 (NAV-19 och NAV-21). 
29 A.a., Exhibit 23 (NAV-23). 
30 A.a., avsnitt II. 
31 A.a., stycke 41 (s. 19) och stycke 54 (s. 24-25). 
32 A.a., stycke 41 (s. 19) och stycke 54 (s. 24-25). 
33 A.a., stycke 54 (s. 24-25). 



  
  

 

värderingen av Tradingportföljen var felaktig utan enbart att risken för felvärdering var stor. 
För att bedöma om risken materialiserats måste Tradingportföljen värderas. Navigant gör 
därför, i nästa steg, en detaljerad granskning av Tradingportföljen.34 

Navigants värdering av Tradingportföljen 

53  Inledningsvis använder Navigant den ovan nämnda Databasen för att värdera 
Tradingportföljen under perioden maj 2007 – maj 2010. Värderingen görs vid tidpunkten för 
de Månatliga Volatilitetsavstämningarna. Vid värderingen används observerbara 
marknadsdata på det sätt som framgår av figur 4 i Navigantrapporten (s. 39). Det innebär att 
optioner på Eurex Exchange i första hand värderas enligt Eurex Exchange dagliga värdering 
av optionerna, det så kallade settlement price, och att optioner på Nasdaq OMX i första hand 
värderas utifrån det så kallade closing price. Detta avviker ifrån IFRS som uttrycker en 
preferens för att i första hand använda köp-/säljkurser. Som framgår av Navigantrapporten 
innebär detta en konservativ kvantifiering av felvärderingen – dvs. felvärderingen blir lägre – 
jämfört med att i första hand utgå från köp-/säljkurser.35 

54  Utfallet av Navigants värdering enligt föregående punkt framgår av figur 5 (s. 41) i 
Navigantrapporten, i vilken skillnaden (mörkblå linje) mellan Navigants värdering av 
Tradingportföljen och Bankens värdering – dvs. den teoretiska värderingen som var den som 
rapporterades – av densamma (”Navigant Edge”) framgår. I denna figur visar Navigant även 
skillnaden (ljusblå linje) mellan Bankens redovisade värdering och Bankens 
marknadsvärdering (”HQ Bank Edge”). Det kan noteras att HQ Bank Edge över en period 
om tre år har samma storleksordning som Navigant Edge. Fortsättningsvis används termen 
”Edgen” gemensamt för Navigant Edge och HQ Bank Edge när vad som anförs är hänförligt 
till såväl Navigant Edge som HQ Bank Edge. 

55  Navigant konstaterar att det var en alarmerande stor skillnad mellan Bankens värdering och 
Navigants värdering av Tradingportföljen och gör sedan en fördjupad analys av 
Tradingportföljen. 

Fördjupad analys av felvärderingen och dess uppkomst 

56  Vid denna analys observeras inledningsvis vissa manipulationer av Banken. Banken hade 
manipulerat marknadsdata genom att lägga in ordrar på orealistiska värden (som aldrig 
skulle materialiseras) vid årsskiftet 2008/2009, halvårsskiftet 2009 och årsskiftet 
2009/2010.36 Navigant kan inte finna motsvarande manipulation vid halvårsskiftet 2008 och 
för tiden innan januari 2008 saknar Navigant relevant information för en sådan 
undersökning. Dessa manipulationer medförde att Edgen blev lägre än vad som annars hade 
varit fallet avseende Volatilitetsavstämningarna den 22 december 2008 och den 30 december 
2009. Navigant Edge påverkades inte vid halvårsskiftet 2009, eftersom de 
Volatilitetsavstämningar som Navigant utvärderar närmast halvårsskiftet avsåg den 26 juni 
2009 respektive den 28 juli 2009, medan den manipulerade ordern endast låg inne den  

                                                        
34 A.a., stycke 59 (s. 28). 
35 A.a., stycke 81 (s. 37-38). 
36 A.a., styckena 90-106 (s. 43-51). 



  
  

 

30 juni 2008.37 Genom att granska den Dagliga Volatilitetsavstämningen från den 30 juni 
2009 noterar Navigant däremot att HQ Bank Edge påverkats av manipulationen.38 
Manipulationerna påverkade således HQ Bank Edge vid samtliga tre tidpunkter och gjorde 
att denna framstod som lägre än vad den i själva verket var. Manipulationerna påverkade 
däremot inte Bankens redovisade värdering, eftersom denna inte påverkades av aktuella 
marknadsdata (utan baserades på Bankens teoretiska värdering). Däremot innebar de att 
felvärderingen i själva verket var större än vad Edgen utvisade. I figur 7 (s. 52) i 
Navigantrapporten uppdaterar Navigant figur 5 och redovisar Navigant Edge efter justering 
för manipulationerna per den 22 december 2008 och den 30 december 2009.39 

57  Navigant noterar vidare att Edgen uppkommit genom påtagligt artificiella teoretiska 
värderingar som medfört avsevärda dag-1 resultat.40 Mot denna bakgrund granskar Navigant 
ytterligare positioner i detalj och kan konstatera att motsvarande förvrängda värderingar 
återfanns i anslutning till varje kalenderårsslut avseende räkenskapsåren 2007, 2008 och 
2009, varvid vissa exempel lyfts upp i rapporten.41 

58  Som redan framgått i målen är volatilitet en central parameter vid värdering av optioner. 
Utöver att analysera hur Edgen uppkom försöker Navigant förstå hur Banken kommit fram 
till den volatilitet som använts vid Bankens teoretiska värdering. Navigant jämför den av 
Banken tillämpade volatiliteten med den historiska volatiliteten i den underliggande 
tillgången och den implicita volatiliteten – dvs. den aktuella volatiliteten i marknaden – för 
instrumentens ATM-optioner (dvs. de optioner vars lösenpris motsvarar aktuellt 
marknadspris i den underliggande tillgången).42 Det var emellertid inte möjligt att fastställa 
något mönster för hur Banken bestämt den volatilitet som låg till grund för Bankens 
teoretiska värdering. Det var således inte möjligt att utläsa att en Mean Reversion-värdering 
eller annan princip tillämpats, vilket enligt Navigant indikerar att Banken fastställde 
volatiliteten utifrån egna subjektiva bedömningar. 

59  Navigant anser vidare att en stadigt ökande Edge indikerar att Edgen rullats framåt genom att 
Banken, när en Edge-position avvecklats, omedelbart förde över Edgen till en ny position 
genom att denna felvärderades. Navigant analyserar därför Tradingportföljen för att se om så 
var fallet. Utifrån en analys av de positioner som utgjorde en majoritet av Edgen kan 
Navigant konstatera att Edgen rullats framåt sedan 2007.43 

Kvantifiering av felvärderingen vid respektive årsskifte 

60  Navigant gör sedan en närmare analys av felvärderingen vid den Månatliga 
Volatilitetsavstämning som ligger närmast respektive årsskifte, varvid Navigant kommer 
fram till att felvärderingen uppgick till 332 mkr avseende 2007, 496 mkr avseende 2008 och 

                                                        
37 A.a., tabell 13 (s. 48). 
38 A.a., stycke 98 (s. 47) och Exhibit 17 (NAV-17). 
39 Eftersom Edge-kurvan upprättats utifrån de Månatliga Volatilitetsavstämningarna påverkades inte HQ Bank Edge vid 
halvårsskiftet 2009. 
40 Navigantrapporten, styckena 107-117 (s. 52-58). 
41 A.a., styckena 118-129 (s. 58-64). 
42 A.a., styckena 130-134 (s. 64-67) och 154 (s. 76). 
43 A.a., styckena 135-136 (s. 67-68). 



  
  

 

685 mkr avseende 2009.44 

61  Den absoluta merparten av felvärderingen, vid varje årsskifte, är hänförlig till ett fåtal av de 
optionspositioner som ingick i Tradingportföljen: 15 av totalt 1 224 optionspositioner 2007, 
27 av totalt 933 optionspositioner 2008 och 18 av totalt 828 optionspositioner 2009. 

Det faktiska utfallet avseende 18 felvärderade optionspositioner 2009 

62  Beträffande 2009 följer Navigant även resultatet avseende de 18 optionspositioner som hade 
störst felvärdering från och med att Banken förvärvade positionerna till dess att de 
avvecklades.45 Vid årsskiftet redovisade Banken en teoretisk vinst avseende dessa positioner 
om 502 mkr trots att dessa positioner utifrån en marknadsvärdering medfört en förlust om 
270 mkr, dvs. positionerna övervärderas med hela 772 mkr. Från årsskiftet fram till dess att 
positionerna avvecklades rörde sig marknaden fördelaktigt för Banken, vilket medförde att 
positionerna kunde avvecklas med en vinst om 9 mkr istället för en förlust om 270 mkr. 
Trots de positiva marknadsrörelserna var resultatet emellertid alltjämt dramatiskt sämre  
(493 mkr) än det teoretiska resultat som Banken redovisat vid årsskiftet. 

63  Motsvarande uppföljning görs inte avseende 2007 och 2008, eftersom varken HQ AB eller 
Navigant har tillgång till den information som krävs för en sådan uppföljning, dvs. de 
Dagliga Volatilitetsavstämningarna. 

Navigants slutsatser 

64  Baserat på sin granskning och analys kommer Navigant fram till nio slutsatser.46 Dessa 
återges inte här, men berörs till stor del – ovan och nedan – i denna sammanfattning. 

65  Avslutningsvis kan följande framhållas: 

1) Det kan åter påpekas att HQ AB uppgav att Banken tillämpat en värderingsprincip som 
var direkt felaktig; en Mean Reversion-värdering. Vid en närmare analys gick det 
emellertid inte att fastställa att Banken ens tillämpat denna felaktiga värderingsprincip 
utan Banken synes ha värderat Tradingportföljen utifrån egna subjektiva antaganden 
rörande volatiliteten.47 

2) Banken har konsekvent under en period om närmare tre år felvärderat Tradingportföljen 
med avsevärda belopp.48 

3) Storleken på Tradingportföljen har kontinuerligt växt under dessa år och uppgick till 
3 155 mkr vid årsslutet 2007, till 4 778 mkr vid årsslutet 2008 och till 5 580 mkr vid 
årsslutet 2009.49 

4) Felvärderingen har ökat över tid och uppgick till 332 mkr vid årsslutet 2007, till  

                                                        
44 A.a., styckena 138-151 (s. 69-76). 
45 A.a., styckena 149-151 (s. 74-76). 
46 A.a., styckena 152-162 (s. 76-79). 
47 A.a., stycke 154 (s. 76). 
48 A.a., figur 7 (s. 52). 
49 A.a., tabell 25 (s. 78). 



  
  

 

496 mkr vid årsslutet 2008 och till 685 mkr vid årsslutet 2009.50 

5) Felvärderingen var stor i förhållande till storleken av Tradingportföljen och enorm i 
förhållande till Bankens resultat före skatt.51 

6) Med hänsyn till storleken på Edgen borde Bankens värderingsmetoder utvärderats 
ordentligt redan 2007, varvid felvärderingen hade varit uppenbar.52 

7) Förlusterna som Banken realiserade i Tradingportföljen under 2010 är hänförliga till 
mitten av 2007 och framåt då Banken rullat förluster framför sig genom att, istället för 
att redovisa realiserade förluster, dölja dessa genom att felvärdera andra instrument och 
därigenom skapa en orealiserad vinst som täckte upp för de realiserade förlusterna.53 

8) Under räkenskapsåret 2006 slutade HQ AB att informera om realiserade och 
orealiserade vinster från tradingverksamheten i årsredovisningen. Om sådan 
information lämnats avseende räkenskapsåren 2007-2009 hade det varit uppenbart att 
orealiserade vinster kompenserade för realiserade förluster.54 

9) Analysen tyder på att Banken försökte undvika att redovisa förluster genom att försöka 
vinna tillbaka pengarna genom fortsatt och allt mer omfattande handel. Med andra ord 
dolde Banken realiserade förluster genom orealiserade vinster som skapades genom 
felvärderingar.55 
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66  Tradingportföljen har alltså varit kraftigt övervärderad under en sammanhängande period om 
tre (!) år. Felvärderingen har under hela perioden varit av samma storleksordning som HQ 
Bank Edge. 

67  Som ovan framgått har Navigant, utifrån tillgängligt material, haft möjlighet att göra en mer 
ingående granskning av de 18 optionspositioner som hade den största felvärderingen vid 
utgången av 2009. Denna granskning gör att domstolen kan få lite perspektiv på Bankens 
kontinuerliga övervärdering av Tradingportföljen. 

68  Som framgår av Navigantrapporten var det möjligt att fastställa tillförlitliga verkliga värden 
på de 18 optionspositionerna på grundval av optionernas marknadsvärde. Trots detta valde 
Banken att värdera dessa utifrån påhittad volatilitet utan anknytning till den volatilitet som 
gick att utläsa i marknaden. Det medförde en övervärdering av dessa optionspositioner med 
773 mkr. Genom felvärderingen redovisade Banken en teoretisk vinst avseende dessa 
optionspositioner – som huvudsakligen förvärvats sista halvåret 2009 – om 502 mkr. De 
aktuella positionerna värderades alltså en halv miljard högre än anskaffningsvärdet trots att 
volatiliteten i marknaden visade att optionernas värde sjunkit med 270 mkr relativt 
anskaffningsvärdet.  

                                                        
50 A.a., tabell 25 (s. 78). 
51 A.a., tabell 25 (s. 78) och stycke 161 (s. 78). 
52 A.a., stycke 161 (s. 78). 
53 A.a., stycke 162 (s. 78-79). 
54 A.a., stycke 162 (s. 78-79). 
55 A.a., stycke 162 (s. 78-79). 



  
  

 

69  Hur var detta möjligt? Förklaringen återfinns sannolikt i den redovisningsprincip som HQ 
själv angett i årsredovisningarna, dvs. den princip som innebar att optionerna inte värderades 
till aktuellt värde utan till det värde som HQ hoppades att de skulle ha i framtiden. 

!0< =()*+(,'&(4%+/

!"9"# :;+<=>4+/24)6)2%+

70  I enlighet med vad som framgår av FCG-rapporten uppgick minimikapitalkravet för 
marknadsrisken i Tradingportföljen till 162 mkr vid utgången av räkenskapsåret 2007 och 
158 mkr vid utgången av räkenskapsåret 2009, vilket kan jämföras med det 
minimikapitalkrav om 62 mkr respektive 24 mkr som HQ uppgav för hela verksamheten i 
årsredovisningarna för räkenskapsåren 2007 respektive 2009.56 
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71  FCG fick alltså i uppdrag att beräkna det lagstadgade minimikapitalkravet för 
marknadsrisken i Tradingportföljen vid slutet av räkenskapsåren 2007 och 2009 enligt 
gällande regelverk. Motsvarande uppdrag har inte lämnats avseende räkenskapsåret 2008, 
eftersom HQ AB inte har tillgång till information som gör det möjligt att göra en sådan 
beräkning. 

72  Underlaget för denna beräkning utgörs av de Månatliga Volatilitetsavstämningar som ligger 
närmast respektive årsskifte, vilka bifogas FCG-rapporten. 

73  Beräkningarna och slutsatserna presenteras i FCG-rapporten. Beräkningarna har gjorts i 
Microsoft Excel och Microsoft Access sedan relevant information från de Månatliga 
Volatilitetsavstämningarna lagts in i dessa program. Beräkningarna bifogas rapporten. För att 
underlätta för Svarandena att göra en egen beräkning av kapitalkravet och bemöta FCG-
rapporten ges arbetsbara elektroniska versioner av beräkningarna in till rätten. 
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74  FCG konstaterar att kapitalkravet för marknadsrisk (aktiekursrisk och ränterisk) ska beräknas 
enligt de i regelverken angivna schablonmetoderna, eftersom Banken saknade tillstånd att 
beräkna kapitalkravet på annat sätt.57 

75  Inledningsvis förklarar FCG övergripande hur kapitalkravet beräknas.58 Därefter sker en 
pedagogisk genomgång av de beräkningar som måste göras enligt regelverket.59 

76  FCG:s beräkningar visar att kapitalkravet för marknadsrisken i Tradingportföljen uppgick till 
162 mkr vid slutet av 2007 och till 158 mkr i slutet av 2009.60 

77  FCG påpekar att detta är ett minimikapitalkrav (enligt Pelare 1) och att det även ska göras en 
bedömning utifrån Pelare 2, varvid det sker en bedömning från ett bredare perspektiv då 

                                                        
56 FCG-rapporten, avsnitt 4.2.6 (s. 213) och bilagorna 9 och 15. 
57 A.a., avsnitt 3 (s. 199, stycke 4). 
58 A.a., avsnitt 3 (s. 200, stycke 2). 
59 A.a., avsnitt 4 (s. 200-214). 
60 A.a., avsnitt 4.2.6 (s. 213). 



  
  

 

samtliga risker i verksamheten ska beaktas.61 
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78  I enlighet med FCG-rapporten förelåg en väsentlig kapitalbrist vid utgången av vart och ett 
av räkenskapsåren 2007-2009.62 Kapitaltäckningen låg markant under regelverkets 
minimikapitalkrav (Pelare 1). Med beaktande av det kapitalkrav som tillkommer enligt 
Pelare 2 var kapitalbristen betydligt större än vad som framgår av FCG:s beräkningar. 
Kapitaltäckningen var då så dålig att kapitalbrist hade förelegat vart och ett av 
räkenskapsåren 2007-2009 även om ingen vinstutdelning skett avseende något av 
räkenskapsåren. Motsvarande kapitalbrist förelåg vid tidpunkten för respektive 
vinstutdelning. 
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79  HQ AB har alltså anlitat FCG för att beräkna kapitaltäckningen enligt gällande regelverk och 
en eventuell kapitalbrist i HQ AB respektive Banken vid årsslutet för vart och ett av 
räkenskapsåren 2007-2009.  

80  Enligt uppdraget skulle FCG anta att Tradingportföljen var felvärderad i enlighet med 
Navigantrapporten, men i övrigt utgå från att informationen i HQ:s årsredovisningar var 
korrekt såvida inte FCG utifrån befintlig information kunde konstatera att den var felaktig.63  

81  Som ovan framgått (stycke 71) hade FCG inte tillgång till information som gjorde det 
möjligt att beräkna minimikapitalkravet för marknadsrisker i Tradingportföljen avseende 
räkenskapsåret 2008. Avseende detta räkenskapsår har FCG därför utgått ifrån det 
minimikapitalkrav som anges i HQ:s årsredovisningar.64 

82  I HQ:s årsredovisningar anges endast det totala minimikapitalkravet för marknadsrisker 
avseende hela verksamheten. HQ AB har inte tillgång till de underliggande beräkningarna 
avseende dessa kapitalkrav, varför FCG inte kunnat fastställa hur stor del (om någon) av det 
kapitalkrav som angivits i årsredovisningarna som är hänförligt till Tradingportföljen. FCG 
har därför konservativt ersatt det kapitalkrav som anges för hela verksamheten i HQ:s 
årsredovisningar med det kapitalkrav som beräknats enbart avseende Tradingportföljen.65 

83  Det underlag som FCG utgått ifrån vid sina bedömningar och beräkningar har bifogats FCG-
rapporten.  
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84  Avseende samtliga räkenskapsår förelåg väsentlig kapitalbrist. Med beaktande av det 
tillkommande kapitalkrav som följer av Pelare 2 var kapitalbristen dessutom sämre än vad 

                                                        
61 A.a., avsnitt 4.1 (s. 200, stycke 1). 
62 A.a., avsnitt 5 (s. 214-216) och Appendix 4-6. 
63 A.a., avsnitt 5.2 (s. 214). 
64 A.a., avsnitt 5.3.2 (s. 215-216) och bilagorna 13 och 14. 
65 A.a., avsnitten 5.2-5.3 (s. 214-216) och Appendix 4-6 samt bilagorna 9, 10, 13, 14, 15 och 16. 



  
  

 

som framgår av FCG:s beräkningar.66 
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85  Som ovan framgått har HQ AB inte tillgång till information som gör det möjligt att i nuläget 
göra en beräkning av minimikapitalkravet för marknadsrisken i Tradingportföljen vid 
utgången av 2008. De Månatliga Volatilitetsavstämningar som ligger närmast årsskiftet 
saknar nämligen Bankens aktiepositioner. Den information som behövs för en sådan 
beräkning omfattas av HQ AB:s editionsyrkande mot Carnegie. Avseende 2008 har FCG 
därför utgått från kapitalkravet för marknadsrisk (aktiekursrisk och ränterisk) som anges i 
årsredovisningarna (26 mkr).67 Det kan i princip uteslutas att det kapitalkravet stämmer. 
Sannolikt låg kapitalkravet för marknadsrisken avseende endast Tradingportföljen i paritet 
med de 160 mkr som beräknats avseende räkenskapsåren 2007 och 2009, vilket skulle 
innebära kapitalsituationen för räkenskapsåret 2008 i realiteten var avsevärt sämre än vad 
som framgår av FCG-rapporten. 

86  I årsredovisningarna har HQ vidare angivit att minimikapitalkravet för marknadsrisk 
avseende hela verksamheten uppgått till 62 mkr, 26 mkr respektive 24 mkr för vart och ett av 
räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009.68 Som framgått beräknar FCG minimikapitalkravet för 
marknadsrisken i endast Tradingportföljen till cirka 160 mkr för räkenskapsåren 2007 och 
2009. Skillnaden mellan kapitalkravet för marknadsrisken enligt årsredovisningarna och det 
kapitalkrav för marknadsrisk som FCG beräknat avseende endast Tradingportföljen är 
dramatisk.  

87  Verkligheten är sannolikt den att HQ inte alls, eller endast i mycket liten omfattning, beaktat 
marknadsrisken för Tradingportföljen, vilket skulle förklara varför risken i Tradingportföljen 
aldrig lyfts fram i de IKU:er som HQ gav in till Finansinspektionen. Det skulle innebära att 
minimikapitalkravet för vart och ett av räkenskapsåren skulle öka relativt vad som anges i 
FCG-rapporten, eftersom FCG konservativt ersätter det kapitalkrav som avser hela 
verksamheten med det kapitalkravet som enbart avser Tradingportföljen. Det skulle även 
visa att HQ:s ställföreträdare, revisor och ledning antingen bortsett från de lagkrav som 
gällde för tradingverksamheten eller hade en oacceptabel oförståelse för riskerna i 
tradingverksamheten och de lagkrav som följde med dessa. Huruvida HQ beaktat 
marknadsriskerna i Tradingportföljen framgår av de beräkningar som ligger till grund för det 
minimikapitalkrav som anges i årsredovisningarna. Dessa har inte HQ AB tillgång till men 
de omfattas av HQ AB:s editionsyrkande mot Carnegie. 
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88  Som framgår av FCG-rapporten gör FCG ingen bedömning av hur mycket kapitalkrav som 
tillkommer inom ramen för den Pelare 2-bedömning som sker utifrån ett bredare perspektiv 
och beaktar samtliga risker i verksamheten. Det får antas att styrelsen och i slutändan 
aktieägarna har gjort en sådan bedömning utifrån informationen i årsredovisningarna när det 
beslutades om vinstutdelning. Enligt informationen i årsredovisningarna var 

                                                        
66 A.a., avsnitt 5.3 (s. 214-216) och Appendix 4-6. 
67 A.a., bilaga 13. 
68 A.a., bilagorna 9, 13 och 15. 



  
  

 

kapitaltäckningskvoten (efter vinstutdelning) 2,63 avseende 2007, 1,83 avseende 2008 och 
1,98 avseende 2009.69 Baserat på denna information fattades besluten om vinstutdelning. 
Hade informationen varit korrekt hade Banken, trots de tradingförluster som gjordes under 
2010, varken behövt enorma kapitaltillskott under våren 2010 eller tvingats träda i 
likvidation i slutet av sommaren 2010. Nu var informationen väsentligt fel, vilket fick 
dramatiska konsekvenser för värdet av HQ AB. 

89  Det kan i sammanhanget noteras att Finansinspektionen i sitt beslut att återkalla Bankens 
tillstånd bedömde att det tillkommande kapitalkravet enligt Pelare 2, endast avseende 
marknadsrisken i Tradingportföljen, vid en försiktig bedömning, uppgick till 400 mkr i maj 
2010.70 
 

  

                                                        
69 A.a., bilagorna 9, 13 och 15. 
70 FI:s beslut mot HQ Bank, ”Beslut om återkallelse av tillstånd”, meddelat den 28 augusti 2010, dnr 10-7854, Serie F, bilaga 
144 i mål T 9306-11, avsnitt 3.2.2, första stycket (s. 661). 


