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Periodens resultat uppgick till -16 669 (-9 016) tkr.



Periodens resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,02) kr.



Eget kapital per den 31 mars 2017 uppgick till 14 662 (22 179) tkr, motsvarande 0,03 (0,06)
kr per aktie.

Styrelsens kommentar avseende utvecklingen januari - mars 2017
Under första kvartalet har vi varit fullt upptagna med den fortsatta huvudförhandlingen i Stockholms
tingsrätt i civilmålen mellan HQ AB och Mats Qviberg m fl. Efter förhör med av HQ åberopade vittnen
stärks vi i vår bild av att vi har ett starkt case. Vi har ännu inte sett att motsidan lyckats lägga fram
argument eller fakta som försvagar vår sak.
Det är också glädjande att förhandlingarna nu kunnat fortsätta utan att motsidan ytterligare lyckats
obstruera. Att förhandlingarna försenats på grund av de svarandes försök att sätta käppar i hjulen
kommer dock att stå dem dyrt. Det totala kravet uppgår till ca 3,2 miljarder kronor. Varje dag som
processen fördröjs tickar ränta. Med räntan uppgår beloppet i dag till drygt ca 4,6 miljarder kronor. Vi
räknar självfallet med att vara framgångsrika i tingsrätten och att domstolen därmed också kommer att
tillerkänna oss ersättning för våra rättegångskostnader, pengar som i slutändan kommer alla HQs
ägare till godo. När vi inledde processen mot de som låg bakom kraschen i HQ visste vi att den inte
skulle vara över snabbt. Visst är det frustrerande ibland att se hur motparten obstruerar men vi kan
samtidigt glädja oss åt att de själva får betala dyrt för det med mångmiljonbelopp i räntor.
Nu äntligen efter flera års förberedelser, en hel del obstruerande från motsidan och snart ett halvår i
tingsrätten anar vi slutet på processen. Förhandlingarna i tingsrätten väntas vara avslutade före
midsommar i år och en dom väntas komma tidigast i september. Vår bedömning nu när vi har kommit
mer än halvvägs i förhandlingarna är att vi har goda chanser att vinna såväl skadeståndsmålet som
det så kallade återvinningsmålet. Bara återvinningsmålet handlar om ca 600 miljoner kronor plus
ränta, och sammanlagt handlar de båda målen om drygt 4,6 miljarder kronor inklusive ränta.
Vi ser fram emot en dom som innebär ett bifall till vår talan!
Händelser efter rapportperiodens utgång
HQ ABs enda verksamhet är som känt att driva skadeståndsprocessen mot Mats Qviberg, KPMG m fl
för att bolagets aktieägare ska få ersättning för den skada som uppstod på grund av de tidigare
styrelsens och ledningens samt revisorns agerande som ledde fram till att finansinspektionen i augusti
2010 återkallade bankens tillstånd. HQ AB har likvida medel för att slutföra förhandlingarna i
tingsrätten men det kommer sannolikt att krävas ytterligare medel för att driva bolaget till dess att ett
skadestånd faktiskt betalats ut, varför styrelsen har beslutat att föreslå en nyemission omfattande som
högst 31 765 006 aktier. Emissionen väntas tillföra bolaget ca 16 Mkr före emissionskostnader.
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HQs verksamhet och utvecklingen januari-mars 2017
HQs nuvarande verksamhet
Efter försäljningen av HQ Bank i september 2010 till Carnegie har HQ inte bedrivit någon operativ
verksamhet och inriktningen har sedan dess varit att avveckla bolagets icke likvida tillgångar och driva
de utredningar och domstolsprocesser avseende skadestånds- och återvinningskrav som beskrivs
nedan.
Vid bolagsstämma i HQ AB den 24 maj 2011 beslutades att skadeståndstalan skulle väckas mot de
tidigare styrelseledamöterna, verkställande direktör, huvudansvarig revisor och KPMG med anledning
av den skada som dessa har orsakat HQ på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sina
respektive uppdrag.

Styrelsens utredningsarbete
Styrelsen fick i uppdrag av årsstämman den 24 maj 2011 att driva skadeståndstalan mot de personer
och bolag som genom sina ageranden skadat HQ. De händelser och förhållanden som styrelsen fått i
uppdrag att utreda är komplexa och omfattar områden som derivatmarknadens funktionssätt,
värdering och redovisning av derivatinstrument, risk- och verksamhetskontroll, kapitaltäckning,
corporate governance, styrelse- och revisorsansvar med mera, vilket i processerna, erfordrar förutom
juridisk expertis, även specialistkompetens inom nämnda områden.
Pågående ärenden
Utveckling under 2016 och första kvartalet 2017


Huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt inleddes i november 2016 och har pågått hela det
första kvartalet 2017. Huvudförhandlingen kommer att avslutas under andra kvartalet 2017.



Högsta domstolen har meddelat att den ej beviljar prövningstillstånd för Carnegie i
editionsmålet



Mats Qviberg begär att Stockholms tingsrätt skall ställa in huvudförhandlingen i tvistemålen.
Stockholms tingsrätt ställer inte in huvudförhandlingen i tvistemålen.



HQ ABs styrelse har beslutat att justera hur bolaget redovisar det totala skadeståndsbeloppet i processerna mot Mats Qviberg m.fl. till ca 3,2 miljarder kronor plus ränta.



HQs företrädesemission övertecknad.



HQ har den 17 juni 2016 vunnit bifall till att få ut handlingar från Carnegie i civilmålen.



Motgång för åklagaren i brottmålsprocessen. Tingsrätten friar de åtalade i HQ-målet.



Stockholms tingsrätt ogillar ytterligare ett av motparternas avvisningsyrkanden.



Den skriftliga förberedelsen i civilmålen har fortsatt under perioden.

Finansiering för fortsatt drift
HQ befinner sig i en mycket speciell situation eftersom den enda kvarvarande verksamhet som
bedrivs är pågående utredningar och domstolsprocesser för skadestånds- och återvinningskrav.
Kostnaderna för att kunna genomföra detta är höga. Bolaget saknar dessutom löpande intäkter.
Styrelsen har den 7 april 2017 beslutat föreslå årsstämman den 15 maj 2017 att besluta om en
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som tillför bolaget ca 16 mkr före
emissionskostnader.
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HQ-aktien
HQ-aktien är noterad på Aktietorget. Antalet registrerade aktier uppgår per den 31 december 2016 till
476 475 090 aktier. Per den 31 mars 2017 uppgår bolagets registrerade aktiekapital till 9 461 433,93
kr.
Styrelse och ledning
Styrelsen i HQ AB består av styrelseordförande Christer Sandberg och styrelseledamöterna Peter
Zonabend och Johan Wiklund. Joakim Lindén är verkställande direktör.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Styrelsen har den 7 april 2017 beslutat föreslå årsstämman den 15 maj 2017 att besluta om en
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som tillför bolaget ca 16 mkr före
emissionskostnader.

Ekonomisk utveckling för perioden januari-mars 2017
Resultatutveckling för perioden januari-mars 2017
Rörelseresultatet uppgick till -16 690 (-9 054) tkr, och periodens resultat uppgick till -16 669 (-9 016)
tkr, motsvarande -0,03 (-0,02) kronor per aktie. Rörelsens kostnader uppgick till 16 690 (9 054) tkr.
Likvida medel och eget kapital
Likvida medel uppgick per den 31 mars 2017 till 25 631 (30 129) tkr. Eget kapital uppgick per den 31
mars 2017 till 14 662 (22 179) tkr motsvarande 0,03 (0,06) kr per aktie.
Skatt
Uppskjuten skattefordran avseende uppkomna underskott under perioden har inte bokförts eftersom
verksamheten inte genererar några löpande intäkter.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets risker finns beskrivna i årsredovisningen för 2016.
I enlighet med allmänna redovisningsprinciper har HQ inte reserverat något belopp till täckande av
eventuell rättegångskostnad.
Närståendetransaktioner under rapportperioden
HQs styrelse har under 2017 återigen förlängt det avtal som ingicks under 2014, och förlängdes 2015
och 2016, med Advokatfirman Christer Sandberg AB avseende Christer Sandbergs tillhandahållande
av juridiska tjänster. För första kvartalet 2017 har kostnaderna under detta avtal uppgått till 1 448 tkr
inkl moms (för samma period 2016 uppgick kostnaderna under detta avtal till 722 tkr inkl moms).
Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som HQ AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15
maj 2017 klockan 13.00 (CET).
Kommande rapporttillfällen
Kvartalsrapport januari-juni 2017

8 augusti 2017

3

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm den 15 maj 2017
Christer Sandberg
Styrelseordförande

Peter Zonabend
Styrelseledamot

Johan Wiklund
Styrelseledamot

Joakim Lindén
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Delårsrapporten finns tillgänglig på www.hqab.se.

För mer information:
Christer Sandberg, styrelseordförande, tel. 070-666 10 30
Joakim Lindén, VD, tel. 070-832 68 83
HQ AB (publ), Box 7738, 103 95 Stockholm
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
(TSEK)

2017
jan-mars

2016
jan-mars

-

-

-520
-16 170
-16 690
-16 690

-545
-8 509
-9 054
-9 054

23
-2
21

40
-2
-38

-16 669

-9 016

-

-

-16 669

-9 016

476 475 090
-0,03

381 180 072
-0,02

2017-03-31

2016-03-31

Tillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

40
40
255
25 631
25 886
25 926

40
40
268
30 129
30 397
30 437

Eget kapital

14 662

22 179

Övriga skulder
Upplupna kostnader
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

8 362
2 902
11 264
11 264
25 926

8 012
246
8 258
8 258
30 437

2017
jan-mars
31 331
-16 669
14 662

2016
jan-mars
31 233
-38
-9 016
22 179

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Genomsnittligt antal aktier under perioden
Resultat per aktie, SEK

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TSEK)

RAPPORT OVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TSEK)
Eget kapital vid periodens början
Nyemission
Emissionskostnader
Periodens resultat
Totalt eget kapital vid perioden slut

RAPPORT OVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG (TSEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamhetens tillgångar och skulder
Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
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2017
jan-mars
-16 669
826
-15 843
0
0
-15 843

2016
jan-mars
-9 016
3 042
-5 974
0
0
-5 974

41 474
25 631

36 103
30 129

REDOVISNINGSPRINCIPER
Bolaget följer Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).

DEFINITIONER
Resultat per aktie efter skatt
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden. I genomsnittligt antal aktier ingår
emitterade aktier i nyemission. Resultat per aktie efter utspädning redovisas inte då det inte finns några
utestående instrument som kan medföra en ökning av bolagets antal aktier.
Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier på balansdagen.
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