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Martin Tidén: Vad gäller rent formellt… 

 

Leif Lundqvist: Ska jag vänta på… 

 

Alla: Nej, nej… 

 

*brus* 

 

Leif Lundqvist: Jag kan bara säga till bandet då att vi sitter på eh, tillsammans med 

Christer Sandberg, Dag Wersén och Helena Dandenell och Markus Axelryd på Franks 

advokatbyrå, och vi är då chefsåklagare Martin Tidén och kriminalinspektör Leif 

Lundkvist, och idag är det den… Vad är det för dag? 

 

Alla: Nittonde. 

 

Leif Lundqvist: Nittonde mars. 

 

Martin Tidén: 2013. 

 

Leif Lundqvist: 2013 ja. Happ, förlåt fortsätt… 

 

Dag Wersén: Nej då, då kanske det också ska talas om i vilka egenskaper vi är här, att 

jag, Dag Wersén är då här därför att jag har ett förordnande av Länsstyrelsen att utföra 

särskild granskning i HQ och att jag har tillsvidare avstått från att utföra nån granskning 
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avseende de så kallade tradingaffärerna och konsekvenserna av dem eftersom jag har 

bedömt att de frågorna kan låta sig utredas effektivare och med till exempel 

processuella tvångsmedel som jag inte har och det blir effektivare om det utreds i 

rättegångar och i brottsutredning men att jag fortfarande har ett förordnande och att jag 

därför har både rätt och skyldighet att veta hur pass långt utredningarna har hunnit. 

 

Christer Sandberg: Mm. Okej, Christer Sandberg heter jag. Jag är styrelseordförande i 

HQ AB och representerar HQ AB i egenskap av målsägande i de här målen. 

 

Helena Dandenell: Och hur... Ja, nej. 

 

Martin Tidén: Nej vi behöver inte börja om.  

 

Okänd: Nej, precis, vi kör så.  

 

Alla: Ja. 

 

Helena Dandenell: Men om man börjar då med den här frågan, den kanske ganska 

enkla frågan om tidsplan och vad ni står någonstans i er utredning och vad den gör så att 

säga… 

 

Martin Tidén: Vad vi gör just nu? Ja vi kom precis från ett förhör… ett vittnesförhör… i 

utredningen… 

 

(brus) 
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Martin Tidén: Eh, utredningen. Och det vi håller på med just nu det är att lägga grunden 

för en ytterligare, en mer preciserad brottsmisstanke än den som har preciserats tidigare 

och sen gå vidare med, om nu ingenting oförutsett inträffar med förhör med misstänkta 

igen, och det ligger inte i en alltför avlägsen framtid utan vi kommer att hålla, såvitt vi 

förstår det sista vittnesförhöret nu på fredag. Tittar på dig… 

 

Leif Lundqvist: Mm, ja det stämmer. 

 

Martin Tidén: Ja, och efter det så kommer jag att ta ställning hur vi ska gå vidare i 

utredningen. Men som det ser ut just idag så kommer det nog ha preciserats en 

brottsmisstanke (brus). Så är det. 

 

Helena Dandenell: Därefter alltså? 

 

Martin Tidén: Ja, ja just det. Så att förhoppningsvis så ska vi vara, alltså just med den 

delen och med ett förundersökningsprotokoll, om ingenting oförutsett inträffar, som jag 

brukar få lägga till för i alla brottsutredningar så, så hoppas jag att ett underlag för om, 

att vi ska färdigställa en förundersökning för att förbereda ett åtal ska ske 

förhoppningsvis innan sommaren, men i vart fall i omedelbar anslutning till efter 

sommaren i så fall.  

 

Christer Sandberg: Förundersökningsprotokollet eller stämningsansökan?  

 

Martin Tidén: Nej, förundersökningspr… Ja, alltså, förhoppningsvis, ja 

förundersöknings, men alltså om vi sätter ihop ett förundersökningsprotokoll, då har jag 

ju så att säga gjort en preliminär bedömning över att jag ska väcka åtal, eh, och då får ju 

dem misstänkta det protokollet för erinran eller för kompletterande utredningar eller vad 
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de nu vill att vi ska göra, och så får jag ju ta ställning till det sen då, beroende på vad de 

kommer in med, och i det här fallet så kommer jag ju definitivt ha ett 23:18 

sammanträde, det vill säga ett sammanträde med de misstänkte och deras försvarare i 

samband med att förundersökningen överlämnas. 

 

Christer Sandberg: Mm.  

 

Martin Tidén: Eller i anslutning till att de gör erinringar så att vi träffas istället för att 

dem skriver papper fram och tillbaka. 

 

Helena Dandenell: Mm. 

 

Dag Wersén: Är det… förlåt en som är okunnig, haha, straffprocessen är det ett normalt 

förfarande i ärenden av den här storleksordningen? 

 

Martin Tidén: Det borde, om jag uttrycker mig såhär då, det borde vara ett normalt 

förfarande. 

 

Dag Wersén: Jaha. 

 

Martin Tidén: Alltså, det är ett, det är ett sätt för oss att, det blir lättare att komma till 

tals med varandra då… 

 

Dag Wersén: Vi, man undviker överraskningar från båda sidor kanske… 
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Martin Tidén: Ja, framför allt så undviker jag att överraska de misstänka, sen om de 

överraskar mig, det kan jag utgå från att de kommer göra… 

 

Christer Sandberg: Du avslutar ju förundersökningen snabbare då… 

 

Martin Tidén: Ja, okej. 

 

Helena Dandenell: Men, genomgång och analys av materialet som ni har fått från 

Carnegie, det ni som av, det har ni avslutat eller? 

 

Martin Tidén: Nej… 

 

Helena Dandenell: Utan det håller ni med… 

 

Leif Lundqvist: Det lever ju det materialet, det, det har vi ju tillgång till hela tiden. 

 

Helena Dandenell: Ja, det förstår jag att ni har tillgång till. 

 

Martin Tidén: Och, det har vi… Nu är det ju inte jag som håller på med det materialet 

men om jag tittar på dig på Leif och säger såhär, det har vi ägnat himla mycket tid åt på 

sista tiden. 

 

Leif Lundqvist: Ja, ja. 
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Martin Tidén: Och, uppifrån och nerifrån och även med hjälp av Carnegie. 

 

Dag Wersén: Får jag då ställa en annan fråga som så att säga har bäring litegrann på 

mitt uppdrag, eh, anser ni att ni har det material som rimligen behövs för att ni ska 

kunna utföra ert arbete på ett vederhäftigt sätt, det är ju både så att säga, finns ju både 

privata skadeståndsintressen men också ett allmänt, ett allmänt intresse… 

 

Martin Tidén: Alltså utgångspunkten för mig när jag bedriver en förundersökning, det 

är ju att jag ska liksom, jag har ju för ögonen att det ska kunna styrka ett åtal, och det 

har jag redan från början, alltså när jag börjar fundera på hur jag ska göra det här… 

 

Dag Wersén: Mm. 

 

Martin Tidén: Eh, och det innebär ju att, eller innebär oftast att, det som jag bedömer 

vara det som går att styrka i en förundersökning, det kanske inte är det som andra anser 

vara sanningen, eftersom jag är ute efter det jag kan bevisa i en brottmålsrättegång där 

jag ska bevisa saker och ting ställt bortom rimligt tvivel, och det kan jag tycka i, alltså 

det finns ju oerhört intressanta ingångar och uppgifter i den här utredningen som har 

styrkts av experter. Problemet är bara att det finns experter överallt, och i ett 

brottmålsrättegång, som där, som resulterar i the battle of experts, brukar bara sluta på 

ett enda sätt, dvs med en knallförlust för åklagaren, eftersom man ska ställa allting utom 

rimligt tvivel, och det är lite det som vi har ägnat väldigt mycket tid, och väldigt mycket 

diskussioner och väldigt mycket inläsning av sidomaterial och material i den här 

utredningen för att slippa den situationen som, att man skulle komma i en situation där 

man får battle of experts i en brottmålsrättegång, eftersom det erfarenhetsmässigt bara 

kommer resultera i en sak det vill säga ett ogillat åtal, och det är inte, det är liksom inte 

mitt uppdrag utan mitt uppdrag är annorlunda. Och då gäller det ju att fundera lite på 

hur man ska kunna använda sig av det här materialet som finns, utan att, så att säga, 

hamna i den situationen.  

Tim Floderus
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Dag Wersén: Ehm, men så att säga, det, det materialet… 

 

Martin Tidén: Gud vilket kryptiskt svar det var på den frågan..  

 

Alla: Skratt  

 

Dag Wersén: Nej, ja det var väl både, både, både… Det var delvis så, det var delvis… 

 

Martin Tidén: Jag kan vara jättetydlig på den frågan och säga såhär, om jag, alltså jag 

tror inte att jag kommer att väcka ett åtal som bygger på, alltså att åtalet, alltså nu måste 

ni förstå mig riktigt här… 

 

Christer Sandberg: Bygger på ett expertutlåtande? 

 

Martin Tidén: Nej, inte bygger på värderingsfrågan. Alltså det, det ser inte jag framför 

mig att jag kommer väcka ett åtal som bygger på värderingsfrågan, däremot så kommer 

åtalet och rättegången i delar handla om värderingsfrågan men inte i den bemärkelsen 

att jag kommer behöva styrka att värderingen är fel för att nå hem med en fällande dom. 

 

Christer Sandberg: Var tar du avstamp då, för det här är ju väldigt viktigt därför om vi 

ser då på, Finansinspektionen de började sin utredning avseende 2008. 

 

Martin Tidén: Mm. 

Tim Floderus
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Christer Sandberg: Och sen exploderade utredningen vid årsredovisningen 2009 för 

deras del va. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Christer Sandberg: Och det resulterar ju då att man rycker tillstånd och så vidare, och 

sen anmäler man Revisorsnämnden. Eh, för oss så började det här tidigare, vi har liksom 

strategin follow the money, och vi ser då att redan 2007 kan vi konstatera, då har man 

gjort så stora förluster att man tvingas in i vad vi tycker felvärderingar. Det är det som 

egentligen är grunden för det hela, alltså avstampet är att man gör förluster som man vill 

dölja, och för mig är det ett klassiskt bokföringsbrott, det behöver inte vi bry oss om i de 

här skadeståndsprocesserna som vi driver va, men jag har ju jobbat som domare en gång 

i tiden, så att man kan inte bortse från de, och då är det så att, jag förstår vad du menar, 

att du vill inte hamna i att du ska styrka nån felvärdering, men felvärderingen blir ett 

instrument för att dölja de förluster man haft. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Christer Sandberg: Det är det (brus) 

 

Martin Tidén: Ja, så skulle man kunna uttrycka det. 

 

Christer Sandberg: Och eh… 

 

(brus) 
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Martin Tidén: Alltså, det handlar ju väldigt mycket om hur, hur, alltså hur redovisar 

man felvärderingen, hur gör man den? 

 

Christer Sandberg: Ja, eller hur gör man för att undvika att redovisa att man, att man… 

 

Christer Sandberg: Att man gör ett stora förluster (brus) 

 

Martin Tidén: Absolut, det är liksom det som är fokuset i den utredningen som pågår 

just nu. 

 

Christer Sandberg: Och det gör man då blandannat genom att föra in de här dag 1 

resultaten. 

 

Martin Tidén: Bland annat. 

 

Christer Sandberg: Blåser upp, och så man säger såhär jag säljer någonting för hundra, 

köper tillbaka samma elände för tvåhundra, eller hundra värderade i tvåhundra… 

 

Martin Tidén: Ja, absolut. Så är det ju. 

 

Christer Sandberg: (brus) Vilket år tog du avstamp i… 

 

Martin Tidén: 2009.  

 

Tim Floderus
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Christer Sandberg: 2009. 

 

Martin Tidén: Ja. 

 

Martin Tidén: Eh, det är möjligt att stampet kommer redan slutet på 2008, men alltså, 

stampet 2009, därför att vi har inte, alltså det största problemet som vi har haft nu med 

att vi eh, och det framgår ju, det är en officiell siffra, eller det är en officiell förklaring, 

de kan ju inte redovisa sina dag 1 resultat när Finansinspektionen frågar. 

Finansinspektionen frågade ju våren 2010 HQ Bank AB om ni kan redovisa dag 1 

resultaten och då säger HQ Bank AB ”nej, det kan inte vi göra”. 

 

Christer Sandberg: För att? 

 

Martin Tidén: Ja, det är en bra fråga. 

 

Alla: Skratt 

 

Martin Tidén: Det undrar vi också, varför de inte kan göra det. 

 

Christer Sandberg: Har de förstört information eller vad, vad är ert intryck, vi har ju 

aldrig sett den, vi har ju ingen aning. 

 

Martin Tidén: Eh, alltså jag tror att det hänger ihop med att man bokförs, man bokför 

när vad det gäller dag 1 resultaten. Det är det som gör att det blir, alltså systemet är inte 
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till för att bokföra dag 1 resultat på det sättet som de bokför dag 1 resultat och då går 

systemet i krasch. 

 

Christer Sandberg: Mm, inte ens när ni går igenom orcen och tittar på enskilda trader, 

handel med positioner och sånt där? 

 

Martin Tidén: Alltså såhär, ja, och nej, men men, vi tittar, nej, vi tittar i bokföringen. 

 

Christer Sandberg: Ja. 

 

Martin Tidén: Det är där vi tittar. 

 

Christer Sandberg: Om jag har förstått det rätt så införde man redan 2007 att risk skulle 

ha tillgång till samma system som, alltså efter då maj månad när man blev varse att det 

kanske är problem med den här typen av derivathandel, Carnegie gick åt skogen och 

själv satt man rätt tungt i och så tänkte man att man hade drygt hundra miljoner i förlust 

och så införde man att nu ska risk ha samma system som traders. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Christer Sandberg: Det var bara det att trader de var ju bra på huvudräkning men det är 

ju inte riskpersonerna utan de behövde ha en egen temaplate där man såg, så att säga, 

var har vi för differenserna 
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Martin Tidén: Mm. Vad vi är intresserade av det är vad som flöt in i bokföringen och 

vad kan vi hitta i bokföringen, vad, vad kan man utläsa ur bokföringen, det för att, det är 

den som bygger hela, det är där vi har balansräkning och…. 

 

(brus) 

 

Martin Tidén: resultaträkningen där har du…. 

 

Christer Sandberg: Ja, men var det inte integrerat system alltså? 

 

Martin Tidén: Eh… 

 

Christer Sandberg: (brus) Jo alltså med handpåläggning så förde man in sifforna som 

man hade ifrån orcen då eller? 

 

Martin Tidén: Såhär, vi hittar inte de sifforna. 

 

Christer Sandberg: Jävla märkligt. 

 

Martin Tidén: Nej, ja, det tycker vi också, men HQ Bank AB har ju till 

Finansinspektionen också sagt att de hittar ju inte sifforna de heller så att. Och det har vi 

ägnat otroligt mycket tid åt och mycket möda och även kopplat in då Carnegie i det, 

alltså eftersökandet utav de här typerna av redovisning i… 
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Christer Sandberg: Jaha. 

 

Martin Tidén: Alltså, dvs, man kan säga att HQ:s årsredovisning för 2009 är ju 

transperent i ord, missförstå mig rätt när jag säger så, men den är inte transperent när det 

gäller kvantitativa mått. 

 

Christer Sandberg: Nej, siffrorna stämmer inte. 

 

Martin Tidén: Nej dessutom finns det siffror som kanske borde vara med som inte finns 

med. 

 

Leif Lundqvist: De finns inte. 

 

Martin Tidén: Nej, och ett är ett, och då har vi, alltså man, det är ju naturligtvis en 

diskussion vem är, lite såhär, alltså då handlar det ju om att hitta ett jämförelsetal 

någonstans, och om, om man inte hittar det i bokföringen så skulle man kunna utgå 

ifrån, då borde det ju vara ett bokföringsbrott, nu tycker inte ekonomerna det, jag tycker 

det, som jurist, men de tycker inte det så att, vad vi har ägnat väldigt mycket tid åt det är 

att försöka hitta ett jämförelsemått så att vi kan påstå att felet är bokföring… 

 

Helena Dandenell: Men jämförelsemåttet, det hittar ni då alltså, ifrån orcen så att säga, 

de underliggande… 

 

Martin Tidén: Nej, det är från bokföringen vi hittar det, vi hittar ett jämförelsemått i 

bokföringen, som vi numera tror är det, den siffran som alltså, det, jag vet inte hur 

många timmar som vi har suttit och hur många timmar, han satt väl i… 
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Christer Sandberg: Men det här alltså det, du har ju också erfarenhet, jag har ingen 

erfarenhet från bankverksamhet, men det har ju du, jag har ju erfarenhet ifrån 

fondkommissionärsverksamhet, du får ju inte ha, alltså du måste ju ha integrerade 

system, i den här typen av verksamhet, alltså det bör inte finnas något utrymme för… 

 

Martin Tidén: Men alltså vad de säger till Finansinspektionen, eftersom det, alltså vad 

de säger till Finansinspektionen är egentligen såhär, vi har ingen aning om vad vi köper 

och säljer för om vi går in i bokföringen och tittar, det är det de säger till 

Finansinspektionen, alltså, fast de säger inte så… 

 

Christer Sandberg: Nejnej… 

 

Martin Tidén: Utan de säger, vi kan inte hitta den siffran, och det är alldeles självklart 

att de vet vad de köper och säljer för, men om du går in i bokföringen och tittar då vet 

du inte vad du köper och säljer för. Och det säger de ju själva, så att det är liksom ingen 

nyhet. 

 

Christer Sandberg: Det säger man ju inte i bokföri, eller i årsredovisningen? 

 

Martin Tidén: Nej, men vad man säger i årsredovisningen det kan man inte, alltså det är 

det jag säger, där är man rätt transperent i, alltså men man talar inte om vilken 

konsekvens det man skriver får. Egentligen. Eller inte bara egentligen, man vet inte det. 

 

Helena Dandenell: Mm, ja det här är en dimension som vi inte så att säga har funderat 

på… 
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Christer Sandberg: Nej vi har inte ens, vi har inte tillgång till materialet där så att… 

 

Martin Tidén: Nej. 

 

 Martin Tidén: Men det kommer alltså, just det här materialet kommer ni ju få tillgång 

till om inget oförutsett inträffar fram, alltså runt sommartid… 

 

Christer Sandberg: Är det nåt, alltså, det här materialet, är det något kontroversiellt i det 

eller nånting som måste hållas hemligt för de misstänka på något sätt? 

 

Martin Tidén: Ja. 

 

Christer Sandberg: Happ. För att? 

 

Helena Dandenell: Det är därför det är problematiskt.  

 

Martin Tidén: Nej, det är inte alls problematiskt, nej men alltså, ja, jag vet inte vad har 

hänt med den frågan förresten jag tycker det vore intressant om jag fick svar på den… 

 

Helena Dandenell: Editionsfrågan? 

 

Martin Tidén: Ja.  

 

Helena Dandenell: Ja den ligger på domstolens bedömning. 
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Martin Tidén: Bedömning? Fortfarande? 

 

Helena Dandenell: Jaa. Det. Det. Såhär är det, ni är ju bara en av många olika aktörer 

som vi kräver information från och, och… 

 

Christer Sandberg: Det här är ju helt sanslöst, man går och säljer en (brus) från det här 

bolaget som noterat och sen så glömmer man bort, ja, det gör man inte men, det ser ut 

som att man glömmer bort att man har så att säga gemensam organisation, ett 

informationsutbyte som man är tvungen att hålla öppet, och vägra lämna ifrån sig… 

 

Martin Tidén: Men editionsfrågan, den är fortfarande, den lever fortfarande? 

 

Helena Dandenell: Den lever i allra högsta grad, och domstolen har ju inte fattat några 

fler beslut.  

 

Martin Tidén: Nej. 

 

Helena Dandenell: Alltså, man fattade ju beslut då i våras beträffande de här 

tradingfilerna som… 

 

Martin Tidén: Ja just det, precis jojo… 

 

Helena Dandenell: Men efter det så har det inte fattats några beslut utan det är en 

skriftväxling… 
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Christer Sandberg: På din information då så för vi också tal om bättre rätt till egendom 

i förhållande till Carnegie som då har vägrat att lämna ut nånting va… 

 

Helena Dandenell: Eftersom att en stor del av materialet är ju faktiskt HQ AB:s… 

 

Christer Sandberg: AB:s egendom… 

 

Martin Tidén: Eh, jag kan säga det såhär, vi fick nämligen en dom från kammarrätten 

när det gäller skadeståndsfrågan, det vill säga, nu ska vi se här så att jag kommer ihåg 

rätt, 35:1 i sekretesslagen, det vill säga som har med den enskilde och den enskildes 

sociala, personliga eller ekonomiska omständigheter och där så gjorde ju den andre 

åklagaren Berndt Berg då en annan bedömning än vad jag gjorde, eh, och där är det nog 

så att, även om den inte har direkt betydelse för dem misstänktas, eller, ja, eller för 

svarandens vad ska jag säga, ekonomiska, alltså det är inte deras ekonomi så har det ju 

en betydelse för eftersom ni tänker använda dem i skadeståndstalan, och det har jag ett 

ganska starkt stöd för i det rättsfallet, det har jag åberopat i min skriftväxling också, så 

att, så svar på frågan är att frivilligt från mig kommer det inte få ett papper innan jag har 

satt ihop ett förundersökningsprotokoll. 

 

Helena Dandenell: Utan det är samband med det då? 

 

Martin Tidén: Det är i samband med det som ni får tillgång till det då. 

 

Marcus Axelryd: Två frågor. 
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Martin Tidén: Yes. 

 

Marcus Axelryd: Du sa att avstampet kan komma att bli i slutet på 2008 (brus). 

 

Martin Tidén: Ja just det. 

 

Marcus Axelryd: Men jag förstod aldrig varför eller varför inte tidigare? 

 

Martin Tidén: Nej alltså det är därför att vi inte har, vi har inte filer för… 

 

Leif Lundqvist: Nej, vi har väl egentligen inte… 

 

(brus) 

 

Helena Dandenell: Det måste väl finnas eller? 

 

Leif Lundqvist: Alltså, nja, det finns flera problem, det ena är ju att den här portföljen 

som det är, de kallar för problemportföljen, den var ju inte för en egen portfölj om man 

säger, tror det var början av 2009 till och med det var som man kan se vem som… 

 

Christer Sandberg: Nja det var redan 2008. 

 

Leif Lundqvist: Ja, men det, problemet är ju som sagt var att det är (brus) så att säga, 

kan tippa på den då… 
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Martin Tidén: Såhär, vi får se vad vi får fram över 2009, för det är möjligt att jag tycker 

att materialet som vi har för 2009 är så stabilt så att jag lika gärna kan ta med 2008 för 

att det finns en, det finns en poäng att ta med 2008, det finns en poäng att ta med 2008, 

men det är inte säkert att jag har, alltså att jag känner att stabiliteten i materialet är sånt 

att jag kan göra det, men det finns en poäng med att ta med 2008 så att säga, och jag kan 

inte göra den bedömningen just idag. 

 

Marcus Axelryd: En annan fråga, jag hängde inte riktigt med på det här med bokföring, 

och eh, det blir lite kryptiskt när man inte har tillgång till underliggande material (brus) 

riktigt, men från mitt perspektiv då, om man kollar i årsredovisningen, och även 

årsredovisning kan ju medföra ett bokföringsbrott. 

 

Martin Tidén: Absolut. 

 

Marcus Axelryd: Så där ser man ju var tillgångarna och skulderna i derivat är värderade 

till. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Marcus Axelryd: Eh, kan man se i bokföringen var den värderingen är tagen ifrån? Är ni 

med på vad jag menar, om man ser till exempel att de är 5,5 miljarder totalt i tillgånger 

och skulder i slutet på 2000, i årsredovisningen 2009, ser man, kan man titta var den, de 

5,5 miljarderna kommer ifrån? 

 

Leif Lundqvist: Ska vi svara på den frågan? 
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Marcus Axelryd: Ja det kanske ni inte kan? 

 

Martin Tidén: Vi kan svara om vi kan se… 

 

Leif Lundqvist: Ja, vi kan se det. 

 

Christer Sandberg: Okej, ni ser var värdena hänvisar ifrån… 

 

Leif Lundqvist: Mm. 

 

Marcus Axelryd: Och då, det är här (brus) men, då… Vill man ju inte ha en battle expert 

säger du, det kan jag förstå, men om man vinner en battle of expert angående 

värderingen, helvärderingen, så är det i sig tillräckligt i såna fall ju, om du ha över flera 

årsskiften för bokföringsbrott (brus). Men frågeställningen då, det är möjligt att det är så 

att det blir en battle of experts men än så länge, i revisorsnämnden så är det ju ingen 

som har gått in och värderat och följa en annorlunda, alltså, Finansinspektionen har sin 

värdering och Navigant har sin värdering av hela portföljen, annars finns det ju 

egentligen ingen helvärdering av portföljen än så länge av någon expert. 

 

Helena Dandenell: Nej det är ingen battle of experts än… 

 

Marcus Axelryd: Det kanske blir det nu. 

 

Helena Dandenell: Det kanske blir det, men det, de är ju inte närheten av att… 
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Marcus Axelryd: Det är ändå, min poäng är att, man har ju vad jag förstår 

 

(brus) 

 

Marcus Axelryd: begränsa sig, man kanske kan ha (brus). Man vill inte vara beroende 

på att vinna en battle of expert.  

 

Helena Dandenell: Kanske kan värdera… 

 

Martin Tidén: Nej fast det, alltså, såhär, allting kan hända i ett brottmål och det är 

möjligt att plötsligt så nej men, plötsligt så förändras bilden utav det som jag idag ser 

som ett battle of experts och sen så säger jag såhär, men det är klart att vi ska åtala för 

felvärderingen om vi nu kan visa att det är en felvärdering, eh… 

 

Christer Sandberg: Ja om den är så uppenbar, exempelvis. 

 

Martin Tidén: Ja just det… 

 

Christer Sandberg: Eller svår att omkull…. 

 

Martin Tidén: Men, men, jag bara säger det att linjen, alltså linjen just nu är att inte gå 

på den, alltså på, alltså vi kommer använda oss utav den men vi kommer inte att alltså 

sätta oss i den situationen att vi måste vi, alltså ställa den utom, bortom rimligt tvivel. 
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Dag Wersén: Även om jag vore brottmålsadvokat, vilket jag inte är så skulle jag ju, 

skulle dina ord alltid ringa i mina öron, men jag skulle därmed säga att det gäller att 

skicka in motexperter, så är det naturligtvis inte att fatta, utan, utan det är väl 

någonstans att man får göra en, en avvägning när är experterna rimligt, var ligger en 

rimlig bedömning av experternas vederhäftighet. 

 

Martin Tidén: Ja just det, men det kan också vara såhär, i ett brottmål, att du har en del 

där du är helt säker på att det kommer gå hem, det ska du ju alltid vara ett brottmål där 

du liksom känner att, nu alltså det här kommer man aldrig ifrån, och att då dra in en bit 

som inte är lika säker, där man kan känna att fan här kanske jag skulle väcka åtal för att 

låta domstolen pröva bevisningen, alltså vi kanske skulle göra det ändå, vi kanske skulle 

göra det ändå, så kommer hela den här rättegången att handla om det som inte är så 

säkert, och det smittar i en sådan här rättegång med det garnityret av försvarare så 

kommer det att smitta omedelbart på det som man kanske tycker är rätt (brus) va… 

 

Christer Sandberg: Då hamnar man i en bedömnings… 

 

Martin Tidén: Alltså, såhär, jag har inte sagt att jag kommer att göra ditten eller dutten, 

utan jag bara säger att just nu, och det vi håller på att koncentrera oss på just nu, det är 

någonting som vi känner att vi liksom kan hålla i handen, någonting som vi kan förklara 

för en domstol bestående av tre nämndemän, eh på ett sätt som, en kollega till mig som 

sa såhär, du har 30 sekunder på dig att förklara vad det handlar om. Ja. Eh, det är lite, 

alltså… 

 

Christer Sandberg: Sen somnar dem. 

 

Martin Tidén: Ja, om man inte har bra bilder. 

 

Tim Floderus
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Alla: Skratt 

 

Helena Dandenell: Men det förklarar lite, för vi har funderat litegrann alltså om fokuset 

skulle ha varit felvärderingen vilket det ju är för oss, då, vi har funderat litegrann över 

varför Dyrefors, varför ni inte har intresserat er mer för Dyrefors? Revisorn? 

 

Martin Tidén: Nej. Men det, det vet ju du inte om vi har. 

 

Helena Dandenell: Nej, nej. 

 

Alla: Nej.  

 

Martin Tidén: Så säger jag inget mer. 

 

Christer Sandberg: Nej… 

 

Martin Tidén: Alltså vi intresserar oss, alltså man kan säga såhär, vi intresserar oss 

oerhört mycket för hur man har redovisat och hur man redovisar löpande och hur man 

har redovisat i årsredovisningen för 2009. 

 

Dag Wersén: Mm. Men, det innebär att vad vi talat om här är helt enkelt ungefär samma 

processtaktiska överväganden som en advokat gör… 

 

Tim Floderus
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Martin Tidén: Jag har ju aldrig varit advokat, jag har i och för sig jobbat på en 

advokatfirma men det är jättelängesen, så att jag vet inte, men, jag, jag kan tänka mig att 

det är ungefär, lite samma, det är bara det att för mig är problemet det att jag ska ställa 

allting utom rimligt tvivel och ni har en nyans lättare tror jag. 

 

Helena Dandenell: Förhoppningsvis. 

 

Christer Sandberg: Ja, i civilmålen har vi ju det.  

 

Martin Tidén: Jag vet inte ni ska ställ, styrka… 

 

Christer Sandberg: Vi ska styrka och sen ska vi visa att de har varit oaktsamma. 

 

Helena Dandenell: Övervägande (brus)… ja. 

 

Martin Tidén: Kan du skriva en liten bok också. 

 

Christer Sandberg: Hur kul är det? 

 

Alla: *skratt* 

 

Okänd: - Jaha, eh… 
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Dag Wersén: Men det är, har du någon uppfattning om, det kan ju bli, du har nu sagt att 

du släpper inte ifrån dig ett papper innan, förrän förundersöknings, förrän det finns ett… 

 

(brus) 

 

Dag Wersén: Ett protokoll och du gör det inte frivilligt utan du gör det, det krävs då ett 

föreläggande, ett domstolsföreläggande, t.ex., men det, har det nån… 

 

Martin Tidén: Vi tyckte att det frågan som kom fram var ganska, alltså den är 

jätteintressant nämligen. 

 

Dag Wersén: Mm.  

 

Martin Tidén: Vad man gör är att gå förbi hela förundersökningssekretessen på ett sånt 

föreläggande. Den här killen som kammarrätten sa nej till han ligger ju i process med 

den personen så han skulle ha kunna gjort precis samma sak som ni, det var väl det att 

han har inga… 

 

Dag Wersén: Ja men vi menar ju att, att vår ståndpunkt, eller bolagets ståndpunkt ska 

jag väl säga att det är, att det material som ni får fram är bolagets… 

 

Christer Sandberg: Det är vår egendom. 

 

Dag Wersén: Material, alltså jag jämför ungefär när vi var (brus) resonemanget och 

jämför ungefär med låt säga att det är en person som har, som är verk… 
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Martin Tidén: Nej men jag vet, jag vet precis hur nu resonerar kring det där, men som 

det ser ut just nu så är den ståndpunkten och då får domstolen i så fall komma med ett 

beslut. 

 

Dag Wersén: Ja, ja. 

 

Martin Tidén: Och jag är förvånad över… 

 

Helena Dandenell: Det är ju (brus) med editions… 

 

Martin Tidén: Nej, och jag tycker, det är förvånande att de inte har gjort det, för att det 

var väl så när ni, för ni tog över nån gång i höstas va? 

 

Helena Dandenell: Ja. 

 

Martin Tidén: Och då så, så, för jag vet att jag pratade med dig då, för då hade ni begärt 

vilandeförklaringar på alla editions… 

 

Helena Dandenell: Nej det hade vi inte, det har vi (brus) gjort, men däremot så tog det, 

alltså, vi behövde lite tid… 

 

Martin Tidén: Ni behövde lite tid att svara, och sen svarade ni… 
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Helena Dandenell: Ja, vi ville svara i saken… 

 

Martin Tidén: Ja just det. 

 

Helena Dandenell: För att liksom en stor del av poängen som har kommit, invändningar 

som har gjorts är att positionen inte…. 

 

Marcus Axelryd: Men vi svarade ju på den, just den editions…. Tidigare.. 

 

(brus) 

 

Helena Dandenell: Just det editionsyttrandet har ju Rochier svarat på. 

 

(brus) 

 

Martin Tidén: Ja just det så att, jag har ju inte hört nånting från domstolen sen jag skrev 

mitt yttrande… 

 

Helena Dandenell: Nej, jag vet, och det var i slutet på oktober… 

 

Marcus Axelryd: En fråga då, (brus) domstolen fattat ett beslut i den delen till er 

nackdel. 

 

Martin Tidén: Ja. 
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Marcus Axelryd: Skulle du ändra uppfattningen angående andra papper då? 

 

Martin Tidén: Eh, får ju se det beslutet först. Det var ju ett oerhört politiskt svar… 

 

Alla: *skratt* 

 

Christer Sandberg: Han tar papper för papper… 

 

Martin Tidén: Nej, men alltså det beror lite på vad de skriver, för skriver de att jag har 

fel i deras, eller det är faktiskt inte jag, det är jag som skriver under men, men, det här är 

ju naturligtvis nånting vi har diskuterat på higher levels, eh, och då kan jag säga det 

såhär att är det så att de skriver att jag har fel, då kommer jag inte att trilskas, då är jag 

ju dum. Men är det så att de just, avseende de här papprena gör den här bedömningen 

men skulle inte göra den bedömningen avseende (brus) då får man, då får man, ja. Om 

jag nu har klaganderätten, Högsta domstolen har ju sagt att jag inte har det, men där är 

det ju också en del som, där pågår det också diskussioner, pågick då, eftersom att vi 

trodde att beslutet skulle komma mycket fortare, att de tycker att jag ska klaga ändå, 

även om jag nu… 

 

(brus) 

 

Martin Tidén: För det var jättelängelsen som HD prövade den här frågan… 

 

Helena Dandenell: Den här frågan, det här är liksom ingen fråga som kommer upp på 

daglig basis utan (brus) 
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Martin Tidén: Nej. 

 

Dag Wersén: Men det innebär att du gör ingen slutlig, du gör inget definitivt 

ställningstagande vem som har rätt att till slut förfoga över det här materialet, jag menar 

ta det konkreta fallet att.. 

 

Martin Tidén: Om jag häver materialet så lämnar jag tillbaks det till Carnegie om inte, 

och då tror jag att jag måste meddela, att om ni har en talan om bättre rätt, så tror jag att 

jag måste meddela er alltså, så får ni i så fall gå in och… 

 

Christer Sandberg: Ja vi kan ju begära… 

 

(brus) 

 

Martin Tidén: Men alltså rent formellt så… 

 

(brus) 

 

Martin Tidén: Rent formellt så är det så att jag måste lämna tillbaks det till dem jag tog 

det ifrån. 

 

Helena Dandenell: Då gör du ju ingen bedömning av vem som har… 
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Dag Wersén: Då kan väl jag göra som särskild granskare en, nu, ett förbehåll för att det 

är som material som har ett, att ta del av, som (brus) särskild granskning va? 

 

Martin Tidén: Kan inte du skriva det till oss? Det vore mycket lättare om du skrev ett 

sånt brev i såfall? 

 

Dag Wersén: Ja, ja, ja. 

 

Christer Sandberg: Jag menar du har ju en offentligrättslig ställning. 

 

Dag Wersén: Jaja, det är ju därför som, jag har ju redan så att säga litegranna flaggat, 

jag har skickat det till, men det ska jag… 

 

Martin Tidén: Men skicka gärna ett till så ska vi sätta upp det nånstans. 

 

Dag Wersén: Mm, mm. 

 

Martin Tidén: På (brus) 

 

Helena Dandenell: Ja. 

 

Martin Tidén: Men nu är det ju såhär förresten, det är ju bara en dator som vi har i 

beslag, resten är ju bara kopior. 
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Christer Sandberg: Men har ni, har ni inte fått såna här, jag tog reda på ganska tidigt 

vad det fanns för grejer att hämta, och tipsade då Bernt Berg om det, bl a så fanns det ju 

en mailserver som bara avsåg ledningen i HQ AB och HQ Bank som heter Ringside, eh, 

och det fick jag intryck av att han hade eller skulle hämta då så att säga va.  

 

Martin Tidén: Det vet inte jag. 

 

Christer Sandberg: Men vi kan ju kolla det för att då, jag kan hjälpa till på nytt och 

lämna ifrån mig lista på grejer som finns då. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Christer Sandberg: För det gick ju, det blev ganska snabbt så att det var folk som blev 

jävligt förbannade på den gamla ledningen sen så läckte det information till såna som 

man trodde skulle gynna sig själva och åtminstone jävlas med den gamla ledningen 

(skratt) så jag fick ju rätt mycket material då i början, som jag vidarebefordrade till 

(brus), och som ni sannolikt har sett då det är liksom lite interna mail och grejer om, 

(brus) positioner och annat. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Helena Dandenell: Eh, jaa. Och rapp, har ni haft tillfälle att titta nåt på den… 

 

Leif Lundqvist: Ja, vi har läst den där rapporten, den var ju mycket intressant och det har 

ju, det är ju en expert, (brus) expert som har tittat på, och det är mycket som är 

intressant här kan jag säga. 
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Helena Dandenell: Mm. 

 

Leif Lundqvist: Men i vilken utsträckning kan vi använda oss av den här? 

 

Helena Dandenell: Ja det får ni göra. Vi har säkrat den. 

 

Christer Sandberg: Vi har till och med svensk översättning.  

 

Martin Tidén: Har ni det? 

 

Helena Dandenell: Det har vi faktiskt. 

 

Christer Sandberg: Vad glad du lät. 

 

Martin Tidén: Ja, därför att det är alltid besvärligt att lämna in i brottmål när det är 

engelsk text. 

 

Marcus Axelryd: Vi har i en XXX till dem sett till att… 

 

Helena Dandenell: Jag kan maila över den då. 

 

(brus) 
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Helena Dandenell: Så ni får utnyttja den. 

 

Martin Tidén: Ja just det, dessutom var den ingiven till Stockholms tingsrätt såg jag 

så… 

 

Helena Dandenell: Ja jo. 

 

(brus) 

 

Helena Dandenell: Översättaren är auktoriserad ja. 

 

Marcus Axelryd: Ja. Man kan väl nämna det att den här Brant och Navigant de har ju 

flera gånger blivit utsedda som sakkunnighetsnämnd för regeringen, eller USA, Kanada, 

Tjeckien, Bulgarien, Ungern osv som regelmässigt för (brus) olika stater i 

värderingssammanhang, och… 

 

Christer Sandberg: I både civilmål och brottmål…om jag har förstått det rätt. Nej det är 

bara… 

 

Marcus Axelryd: Nej, det är bara civilmål, det är ju investeringstvister då. 

 

Helena Dandenell: Det är möjligt i och för sig att de har jobbat som… 

 

(brus) 
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Helena Dandenell: Nej det kan jag tänka mig att de har jobbat med de här i USA och 

sådär, men, men som jag tror att jag skrev i mailet också så har ju vi och de har ju, gjort 

en databas också, all den data som vi har lyckats få, eh, som kanske också… 

 

Christer Sandberg: Den kan vi dela med oss också av… 

 

Helena Dandenell: Absolut, ja. 

 

Christer Sandberg: För det har vi gjort till… 

 

Helena Dandenell: Alla motparter har ju fått del av den också. 

 

(brus) 

 

Marcus Axelryd: Har man fått alla bilagor och så till den här? 

 

Helena Dandenell: Nej, det tror… 

 

Christer Sandberg: Skicka det elektroniskt då. 

 

Helena Dandenell: Ja det kan vi göra, för ni, nej, ni fick inte, det är ganska mycket så 

att säga material. 
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Marcus Axelryd: På den här databasen som finns som de nämner har vi ju på en sticka 

om ni skulle vilja ha det. 

 

Leif Lundqvist: Ja, okej. 

 

Leif Lundqvist: Ja för de hade, de hade ju gjort hämtat eh, handel i högre utsträckning 

och gjort en egen edge också såg jag här… 

 

Okänd: Mm… 

 

Leif Lundqvist: Men den följer ju å andra sidan i stort ändå den, den… 

 

Helena Dandenell: Ja det gör den ju. 

 

Leif Lundqvist: Så att det förändrar ju egentligen inget… 

 

Christer Sandberg: De var lite snällare när de gjorde värderingen dock va. 

 

(brus) 

 

Marcus Axelryd: Manipulationerna har ni kanske noterat själva. 

 

Helena Dandenell: Vid års- och halvårsskiftena. 
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Leif Lundqvist: Mm. 

 

Martin Tidén: När var ni in och meckade i på börsen, lägger… 

 

Helena Dandenell: Ordrar, för att få ner edgen. 

 

 (brus) 

 

Martin Tidén: Happ. De har vi sett. 

 

Okänd: Mm. 

 

Alla: *skratt* 

 

Christer Sandberg: Happ, jaja. 

 

Martin Tidén: Vill ni ha databasen också eller är det nånting som ni inte är intresserade 

av? 

 

Leif Lundqvist: Ja, det, vet inte om vi behöver nu men vi kanske behöver den så det 

kanske är lika bra att begära den på en gång då, om vi kan få den. 
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Marcus Axelryd: Ja, vi skickar över allting till er, så att ni har har… 

 

Leif Lundqvist: Ja, så den kanske inte går att maila den då eller.. 

 

Helena Dandenell: Nej jag tror att vi får eh… 

 

Leif Lundqvist: Skicka den på, eh… 

 

Marcus Axelryd: Vi skickar den på vanlig post. 

 

Helena Dandenell: På sticka, 

 

Leif Lundqvist: Ja, skicka den till mig då, ja. 

 

Helena Dandenell: Mm. 

 

 Marcus Axelryd: Det har ju alla motparter fått också. 

 

Leif Lundqvist: Mm. 

 

Martin Tidén: Har de blivit förelagda att svara på det här? 

 

Helena Dandenell: Ja- 
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Christer Sandberg och Martin Tidén: Och när ska de svara då? 

 

Helena Dandenell: Eh, de fick, eh, bara en månad på sig tror jag. 

 

Martin Tidén: Vem är det som är ordförande, vem sköter… 

 

Helena Dandenell: Christer Tornfors.  

 

Martin Tidén: Ah. Det är märkligt alltså, ja för att han sitter nämligen också på 

brottmålsdelen så att säga, det fattar inte riktigt jag.  

 

Helena Dandenell: Jasså? 

 

Martin Tidén: Det fattar inte riktigt jag, hur de tänkte då. 

 

Helena Dandenell: Jaha, det hade inte vi någon aning om… 

 

Martin Tidén: Nej men alltså, är det inte så? Eller är det jag som har drömt det? 

 

Helena Dandenell: Men på brottmålsdelen, det är ju inte… 

 

Christer Sandberg: Ja men de är ju förordnade (brus) så att…. 
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Helena Dandenell: Precis. Det händer lite saker där också. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Marcus Axelryd: Inte expert på de målen… 

 

Helena Dandenell: Nej. 

 

Christer Sandberg: Men… 

 

Helena Dandenell: Men det kan han ju inte sitta på… Igen… 

 

Martin Tidén: Nej det hoppas jag inte att det, nej men jag bara tänkte att det kunde bli 

besvärligt i slutändan men det är hans problem. 

 

Marcus Axelryd: Den här SEG-rapporten, som… 

 

Helena Dandenell: Som vi också skickat över. 

 

Leif Lundqvist: Nej den har… 

 

Martin Tidén: Kapitaltäckningen? 
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Leif Lundqvist: Nej, den har vi inte tittat närmare på, nej. 

 

Christer Sandberg: En fråga som vi hade internt det var i vad mån delårsrapporter är en 

del i bokföring och, eventuellt bokföringsbrott. 

 

Martin Tidén: Eh… Alltså, det blir ju, alltså, allting blir ju fel, alltså om man utgår från 

att man nu inte får bokföra resultatet på det viset de gör, då blir ju allting fel, och då blir 

det ju fel hela vägen ut, alltså, det blir ju fel från första januari till sist, eller ja till 

augusti när de blir av med tillståndet, så kan man konstatera, så att. Och sen hur man 

sen ska, eh, krångla till det med delårsrapporternas värde eller icke värde och det 

eventuella sen… 

 

Christer Sandberg: Ja jag tänker då så att säga i närtid och när det smäller blir det ju 

väldigt nära inpå smällen som man publicerar delårsrapporter, då man rimligen har en 

högre grad av kunskap, både, ja, framförallt i styrelsen, de som skriver på. 

 

Martin Tidén: Mm, mm. 

 

Christer Sandberg: Men även inom organisationen då så att säga. Så att om du tar t.ex. 

delårsrapporten som publicerades i april, när man vilket då sker efter det att man har 

tillsatt den här särskilda utredningen som ska göras och Catharina Lagerstam kommer in 

och så vidare. 

 

Martin Tidén: Mm, mm. 
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Christer Sandberg: Och där kan jag säga, att det var ganska roligt när hur hon kom in, 

det var liksom två dagar före bolagsstämman så ringer Mats Qviberg, åh jag har fått tag 

i en kanonrekrytering, fan vi måste ändra på det här valberedningsbeslutet som vi tog 

här för en månad sen och, då (brus) in henne istället. Skitbra sa jag, hur positivt som 

helst, och bara dagar efter då bolagsstämman och man skickar ut 160-170 miljoner så 

tillsätter man en särskild utredning med avseende på, på de här derivatpositionerna, och 

vad jag hörde då internt det som gjorde att det blev så kritiskt var att man, man fick en 

likviditetskris i samband med utbetalning utav utdelningarna, och dels så dränerar man 

på egna pengar och dels så kom bankerna och ställde ökade krav på säkerheten för 

rullningar som man hade gjort då i det här som jag beskrivit då att man, man går in, det 

har ni sett också att det räcker inte att man så att säga bara rullar samma position, utan 

man måste ta större positioner varje gång, och när du tar större positioner så är det större 

säkerhetskrav. 

 

Helena Dandenell: Mm, och likviditen blir lidande. 

 

Christer Sandberg: Och likviditeten blir lidande. Och… 

 

Helena Dandenell: Och edgen blir större… 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Christer Sandberg: Och jag vet i vad mån ni tittar på det, men vi har ju tittat rätt mycket 

på den här internt då, det gjorde vi redan 2010, vad var det som hände under framförallt 

maj och juni, ja maj och juni, eh, och det var ganska mycket som hände för att vara rätt 

udda för att vara en bank vid de tidpunkterna, jag har ju, efter att ha träffat Berndt Berg, 

jag förstod då att det fanns ingen anmälan ens en gång på, innan vi tillträdde styrelsen 

från HQ AB:s sida. (brus) och så gjorde vi en anmälan nån gång i var det september 
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oktober, 2011 var det, och jag vet inte i vad mån ni utreder de här svindleridelen eller 

om ni koncentrerar er på bokföringsbrottet, ingen aning. 

 

Martin Tidén: Alltså vi är väldigt hand i hand allting. 

 

Christer Sandberg: Mm. 

 

Martin Tidén: För är det fel i bokföringen så kan det (brus). 

 

Christer Sandberg: Ja som jag, halvamatör då, i maj månad, så blir ju min huvudman 

utsatt för, som vi tycker, ett bedrägeriförsök va, när han blir ombedd att delta i en 

nyemission och vara med och garantera 150 miljoner, den ena gubben och den andra 

gubben 350, d.v.s. Kristoffer Stensrud, de har inte tänkt att ta något själva i den där 

emissionen, för de visste ju att det var inte bara 200 miljoner i förluster utan det var ju 

väsentligt mer va, och om jag har förstått det rätt så visste hela styrelsen detta i slutet på 

maj, och då har man ju svårt att begripa hur man ska klara sig undan det när man 

fortsätter att tillåta att handel sker med det här instrumentet under hela juni och juni 

månad innan man gör nånting. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Christer Sandberg: Vet inte om ni har tittat på, ett tips bara, om ni har tittat på 

delårsrapporten i juni 2010 så har trots att banken då har gjort förluster på 1,2 miljarder 

i derivaten så redovisar man ett högre eget kapital i delårsrapporten trots att de har gjort 

en förlust på 1,2 miljarder, man har sålt de här fondandelarna för 850 miljoner, så visar 

man ett högre eget kapital, och sannolikt beror det på att man har gjort ett, en felaktig 

bolagstransaktion, man har nämligen gjort ett aktieägartillskott från HQ AB till HQ 
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Bank på 950 miljoner. Det har man bokat upp tillsammans med nåt annat fiktivt (brus), 

man har ökat värdet, bokförda värdet på banken samtidigt va. 

 

Helena Dandenell: Mm. 

 

Christer Sandberg: Och det är såhär att det är frågan, har man rätt att göra det? Är det 

här nån ny sån här window dressing man håller på med? För att vid den tidpunkten så 

hade man ju tänkt sig att göra en emission på en miljard och då vill man ju inte visa att 

större delen av egna kapitalet är borta. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Christer Sandberg: Hur ska man attrahera folk att betala in, eller ja, sätta in ytterliggare 

medel? 

 

Helena Dandenell: Det där är lite intressant också tycker vi då de överväganden som ni 

har gjort för det är vissa som har avförts från utredningen, men det, de överväganden är 

kanske inget som ni kan redogöra för närmare nu? 

 

Martin Tidén: Nej. 

 

Helena Dandenell: Nej. 

 

Christer Sandberg: Hur funkar det, kommer det i ett slutligt beslut då för att, man kan 

ju, som målsägande kan man ju begära överprövning… 
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Martin Tidén: Det kan du göra nu, idag. 

 

Christer Sandberg: Det kan jag? 

 

Martin Tidén: Javisst ja. 

 

Christer Sandberg: Men det är ingen frist inom vilken man… 

 

Martin Tidén: Nej, kan göra det när som helst. 

 

(brus) 

 

Christer Sandberg: kanske man väntar med då. 

 

Alla: *skratt* 

 

Marcus Axelryd: Om man har nån fråga på den här, och skulle vilja komma i kontakt 

med rapportförfattarna så är det bara att höra av er så tar (brus) och ser till att ni får 

kontakt. 

 

Leif Lundqvist: Nu pratar jag om Navigant? 
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Helena Dandenell: Ja, eftersom att vi har tagit, höjt i förhållande till dem, att vi kan 

använda och vilka, ja. 

 

Leif Lundqvist: Mm. Men den var välskriven, den var lättläst, så det var väl bra. 

 

Dag Wersén: Får målsäganden del av förundersökningen i samband med att den delges 

åt dem misstänkta? 

 

Martin Tidén: Nej, ja, nej, om du pratar med målsaganden eller inte kan man ju (brus) 

säga, alltså det beror på om jag väcker åtal för ett sånt brott där de är målsäganden då 

får de inte, nej de får bara det när jag väcker åtalet, då får de del utav… 

 

Christer Sandberg: Ja, inte i samband med delgivning av motparten? 

 

Martin Tidén: Nej, nej. 

 

Dag Wersén: Målsäganden har ingen möjlighet att så att säga yttra sig eller påverka är 

det väl frågan om.. 

 

Martin Tidén: Ja, det kan de ju ha sen, det kan man ju, det sitter vi och gör just nu, 

men… 

 

Dag Wersén: I någon mån. 

 

Tim Floderus


Tim Floderus
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Martin Tidén: Ja, i någon mån.  

 

Christer Sandberg: Jag har bara haft ett sånt där genom alla år som advokat, det var en, 

företrädda ett flygbolag som råkade ut för att, det var en kille som mer eller mindre 

kapade planet genom att uppträda hotfullt och hotade piloterna så de var tvungna att 

nödlanda i Rom på väg till Tunis. 

 

Dag Wersén: Det var väl inte fel ändå, det är en fin stad. 

 

Alla: *skratt* 

 

Christer Sandberg: Nej men det kostade 1,2 miljoner, haha, men där fick vi faktiskt del 

av, det var ju ett sånt, det var ett målsägande (brus)… Förde talan för honom… 

 

Dag Wersén: Men ditt svar på frågan är… 

 

Martin Tidén: Kanske, tror inte. Är svaret. 

 

Dag Wersén: Nej, det, det… Det är osäkert. 

 

Martin Tidén: Men alltså, den bedömningen som jag gör som åklagare, det är att alltså 

det jag går till åtal med, det ska jag få fällande dom på, och det är, alltså det som, i 

ekomål så har man ju en mycket större möjlighet till det än i familje.. (brus) och annat 

men, alltså det är väldigt många taktiska överväganden, alltså det är bara att titta på 

vilka, det är bara att titta på den här listan, flera utav dem är ju misstänkta för brott och 
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flera utav de är fortfarande misstänkta för brott, eh och sen så tittar man på vilka de har 

som försvarare, Hans Strandberg, Per E Samuelsson, etc. Leif Gustavsson, Jan Karlsson 

och (brus) 

 

Dag Wersén: Nej. 

 

Martin Tidén: Han är dessutom snäll och trevlig, och då handlar det ju liksom om, hur 

ska jag liksom baxa det här genom en domstol för att få en fällande dom med en shysst 

utgång och då kanske det inte handlar om att blåsa på med allt som finns utan det 

handlar mer om att blåsa på med det som är bra. Alltså det är en otrolig, alltså det är 

mycket, vi diskuterar nästan dagligen om vilka vägar vi ska ta och hur vi ska göra, och 

det öppnas nya möjligheter, ska vi titta på den möjligheten eller ska vi inte titta på den 

möjligheten och sådär, så att det är väldigt många såhär taktiska överväganden, det är 

alltför många gånger som man har, för det handlar ju också en tid va, nu har det ju gått 

två år snart… 

 

Christer Sandberg: Tre. Det här small i augusti… 

 

Martin Tidén: Just det 2010, ja just jag. Snart tre år va, och det är också en faktor att 

räkna in i kråksången så att man får ju liksom. 

 

Dag Wersén: Ja det är därför känner jag som…(brus) 

 

Martin Tidén: Jag brukar ju säga det att på min kammare så får man inte väcka ett åtal 

som tar längre tid än 10 dar i rätten, bara för att det är ungefär, alltså nånstans där så tar 

liksom nämndemännens och domstolens kapacitet slut. Säg nu inte till Christer 

Tonefors att jag har sagt det *skratt*, men i alla fall, det är där nånstans, ja men det är 
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där nånstans, där ligger man nånstans och det är, man kan titta på det här Pandeya-målet 

som är uppe nu… 

 

Christer Sandberg: Vad hette det… 

 

Martin Tidén: Pandeya, Det var ett svindleri, där man faktiskt dömde för svindleri för 

första gången på jättelänge i Sverige, och det, det var…. 

 

Christer Sandberg: (brus) åkte väl dit före… 

 

Martin Tidén: Ja just det fast, det är ju… 

 

(brus)  

 

Martin Tidén: Och vad man gjorde i det ärendet, det var ju det att man skar ju hemskt 

mycket både alltså vad det gäller de tillfällena som utredningen (brus) omfattar där, och 

försöker plocka ut dem då som verkligen man tyckte var speciella, och då ser man ju 

också hur domstolen resonerar, alltså att, då går ju nästan ner på semantisk fråga, vad är 

slutförhandling, ja då kunde man ju säga att slutförhandling, ja det kunde man ju inte, 

det kunde inte utgå ifrån att inte Pandeya hade menat slutförhandling i (brus) vidare ja, 

så hittade de på nåt, så är det två punkter då som det faktiskt inte går att ogilla på, där 

man då blir tvungen att fälla känns det lite som, och det är också nånting man ska 

komma ihåg i ekomål då att domstolarnas benägenhet att fälla nån som grips med 1,2 

ton heroin i en båt är större än någon som blåser… 

 

Christer Sandberg: 27 000 aktieägare…. 
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Martin Tidén: Eh, 27 000 aktieägare, nej men alltså så, ja just det men alltså, så alltså, 

sen kan man ha en massa synpunkter på det va, men det är en helt annan materia, det är 

en helt annan, vad ska jag säga… 

 

Christer Sandberg: En helt annan bevisfråga… 

 

Martin Tidén: Ett helt, ja, eh, framförallt så är det ett helt annan, alltså ett helt annat 

taktiskt övervägande från alltså om man nu ska göra det, och det är klart att får jag hålla 

på i fem år till med det här, då kan utreda allting och då kanske jag till och med går upp 

och åtalar för felvärdering va, men då ska jag hålla på i fem år till, och det är inte säkert 

att det blir bättre, det är inte säkert att det blir bättre. 

 

Dag Wersén: Nej jag (brus) jag arbetar ju mest med det som skiljeman och jag kan ju 

hålla med om den där tiodagarsperspektivet å andra sidan vad man gör om ett mål tar 

väldigt lång tid det är att man får stycka upp det så att man kanske får, får börja fundera 

på i alla fall delar av domen under förhandlingens gång och kanske redan innan det och 

plädera (brus) i alla fall så att man har skriv…. 

 

Christer Sandberg: Det låter ungefär som min gamla lagbok. 

 

Dag Wersén: Nej men så man har skrivit upp fakta va och återgivit bevisning. 

 

Martin Tidén: Men alltså, det , det är speciellt att processa i ekomål och det spelar 

egentligen ingen roll om det är manschettbrottslingarna eller om det är HA, HA är ju 

rätt aktiva i ekobrottsligheten, så att, utan det… 
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Helena Dandenell: Mm, de är också svåra att fälla, haha…. 

 

Martin Tidén: Ja, alltså därför att det, alltså därför att det är en materia som blir väldigt 

speciell, alltså oftast är det så att när vi går in i, alltså jag är helt säker på att när vi går in 

i rättssalen med det här om vi nu gör det, går in där, så kommer vi vara överens om 

allting utom tolkningen. Alla kommer säga, men nej jo men vi bokförde dag 1 resultatet, 

fast vi tyckte att vi fick det, men vi säger att ni inte fick det, jo men vi redovisade på det 

här viset, ni säger att, alltså vi kommer var överens om allt, utom tolkningen, och varför 

man har gjort och sådär va, och det är det som, det är rätt speciellt när man går in, och 

framförallt när man går in i rättssalen och går ut därifrån så är det två helt skilda mål, 

man går ju in med en föresats, när man gick ut då var det nånting helt annat. Jag kan 

tänka mig, för att, problemet också som ni advokater som håller på med civilrätt inte 

har, jag är lite avundsjuk på er, det är att ni, vi har inga förberedelser. Vi har inga 

förberedelser med nämndemännen, vi kan inte liksom mata och skriva fint och lämna in 

våra ståndpunkter i punktformer och så, utan vi har liksom, vi har två dagar på oss i 

rätten första gången som de här överhuvudtaget hör det här, då ska vi förklara, och det 

är också… 

 

Christer Sandberg: Vi kan utgå ifrån att ingen har läst nånting. 

 

Helena Dandenell: Det är ju samma, det är samma övervägande man får göra i 

civilrättsliga mål, man måste ju förenkl, liksom… 

 

Martin Tidén: Ja, just det.. 

 

Helena Dandenell: Man kan, man måste ju förenkla (brus) 

 



 

 
 

52 

Martin Tidén: Men ni har ju ändå suttit i för, sitter man inte i sammanträden längre? 

 

Helena Dandenell: Jo, jo det gör man, jo men alltså det är ju inte, precis, komplexiteten 

kan ju tillåtas att vara lite större, för att förutsättningarna är lite annorlunda. 

 

Martin Tidén: Mm, mm. 

 

Dag Wersén: Rent praktiskt så räknar man ändå med att domarna har inte läst nåt före 

förhandlingen, i varje fall en eller ett par av dem har inte läst. 

 

Okänd: Mm.  

 

Christer Sandberg: Så är det. 

 

Christer Sandberg: Ja så är det, i verkligheten. 

 

Helena Dandenell: Torefors han har gjort det i alla fall så… 

 

Christer Sandberg: Jag kan säga det att… 

 

(brus) 

 

Martin Tidén: Tycker det här är kul nämligen, tror jag, är helt övertygad om, han brukar 

s… 
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(brus) 

 

Christer Sandberg: Ja alltså referenten har i regel läst det va, men de andra två 

gubbarna har inte läst det. 

 

Martin Tidén: Nej men Torefors han, han klipper ju alla ekomål som är, som han, som 

är intressanta, de försöker han ta. 

 

Okänd: Ja. 

 

Martin Tidén: Så att det förvånar mig inte alls att han kör det här… 

 

Helena Dandenell: Han har suttit på en del stora civilmål. 

 

Martin Tidén: Ja, jo, men han tycker det, alltså han tycker det här är kul. 

 

Helena Dandenell: Mm. Ja. 

 

Dag Wersén: Ja. 

 

Helena Dandenell: Då så. 
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Christer Sandberg: Jaha, hur ska vi kunna hjälpa er då? 

 

Alla: *skratt* 

 

Leif Lundqvist: Nej men det är väl en hjälp att vi får tillgång till sånt här material, det är 

det ju. 

 

Martin Tidén: Har ni nån…. Navigant har ju här i, i, i sin rapport tagit upp lite av 

redovisning i FRS regelverket och i (brus) ekonomi och sånt där, har ni nån expert? The 

battle of experts, nej men har ni nån person som är särskilt kunnig i den här 

internationella redovisningen som ni använder er utav eller är det liksom… 

 

Marcus Axelryd: Nej, alltså vi har andra experter som vi har jobbat med… 

 

Martin Tidén: Ja. 

 

Marcus Axelryd: Som inte är att skylta med så att säga.. 

 

Martin Tidén: Ja. 

 

Marcus Axelryd: Men sen är ju dem här, kanske har jobbat med det också på 

internationell nivå… 

 

Martin Tidén: Ja, ja. 
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(brus) 

 

Helena Dandenell: De tar ju sitt avstamp i IFRS, när de gör sin värdering. 

 

Martin Tidén: Ja, ja. 

 

Christer Sandberg: Du tänker på dem vi pratade om tidigare. 

 

Marcus Axelryd: Ja.  

 

Okänd: Ja. 

 

Christer Sandberg: Problemet med den här typen av (brus) professorer och sånt, det 

(brus) de kanske inte riktigt lämpar sig för (brus) i korsförhör med de här grabbarna som 

du tampas med… 

 

Martin Tidén: Nej, det… 

 

Christer Sandberg: De blir pulveriserat. 

 

Helena Dandenell: De blir, han blir ju inte det. 

 

Christer Sandberg: Han blir inte det? 
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Martin Tidén: Nej. 

 

Helena Dandenell: At all. Men, men… 

 

Martin Tidén: Nej. 

 

Helena Dandenell: Det är bara mer akademikerna som vi har haft kontakt med… 

 

Leif Lundqvist: Nej men det är så att säga, i grunden till frågan att ni skulle, ni nämnde 

ju att ni har egen, egna ekonomer som sysslar med det, men är grunden till frågan att ni 

skulle behöva lite mer kött på redovisningsbenen? 

 

Martin Tidén: Bara, nej, faktiskt inte, utan frågan var bara om ni hade nån som ni 

liksom, som ni pratade, som redan liksom var insatt i materialet och som vi pratar 

liksom lite mer fluid med sådär så man… 

 

Christer Sandberg: Ja. 

 

Martin Tidén: Eventuellt om vi skulle behöva, skulle kunna så bara ställa en del 

kontrollfrågor till. 

 

Christer Sandberg: Ja, men det har vi ju, absolut. 
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Martin Tidén: Mm, men då kan vi återkomma om det för att vi skulle behöva det, i 

såfall. 

 

Helena Dandenell: Mm, gör det. 

 

Martin Tidén: Vi kommer när, alltså det… 

 

Helena Dandenell: De är inne i materian.  

 

Martin Tidén: Ja, det har jag redan bestämt mig för att det kommer jag att begära att 

domstolen utser en sakkunnig vad det gäller IFRS (brus) 

 

Christer Sandberg: Ja. En annan intressant infallsvinkel, det är ju då om, men Dyrefors, 

han har ju hanterat det här på ett visst sätt i sin revision och det har man ju då gått 

igenom litegrann översiktligt i vart fall i revisorsnämnden utan att gå in på några 

detaljer och, tyvärr var det ju så att han hade ju glömt att dokumentera vissa saker, 

ibland är det lämpligt då att handlingar försvinner och så… 

 

Christer Sandberg: Men det är ganska kul att se för att han har, han har inte tillämpat de 

interna regler man har och som framgår av det interna utbildningsmaterial som KPMG 

har framställt. Är det här nånting som kan vara intressant av er att få ta del av? 

 

Martin Tidén: Det interna KPMG materialet? 

 

Christer Sandberg: Ja. 
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Martin Tidén: Ja. 

 

Christer Sandberg: Bra, då ska du få det. Alltså det är ju böcker och utbildningsinsatser 

och annat va… 

 

Martin Tidén: Om det är från 2009 höll jag på att säga *skratt*. 

 

Christer Sandberg: Ja det är före 2009. 

 

Martin Tidén: Ja ännu bättre. 

 

Christer Sandberg: Eh, kan vi få en mailserver i utbyte mot dig? 

 

Alla: *skratt* 

 

Christer Sandberg: Man måste ju fråga. 

 

Martin Tidén: Det är tur att ekobrottsmyndigheten inte sysslar med korruption. 

 

Alla: *skratt* 

 

Christer Sandberg: Nej men det går inte att, det där har vi också diskuterat, det går inte 

att muta en myndighet eller en stat, det funkar inte. 
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Marcus Axelryd: Det var nog mer du som diskuterade det. 

 

Alla: *skratt* 

 

Martin Tidén: Jag tror att vi ändar den diskussionen just nu. 

 

Alla: *skratt* 

 

Martin Tidén: Ja. 

 

Christer Sandberg: Nej men jag ska se till att ni får det här, jag ska (brus). 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Christer Sandberg: Får se har jag, ja jag har din mailadress… 

 

Christer Sandberg: Yes. Har vi nåt mer? 

 

Helena Dandenell: Nej, egentligen inte, tror jag inte. FCG rapporten var inte så, vi 

tyckte väl att det här med, att banken ändå vart underkapitaliserad möjligen skulle 

kunna vara ett intresse för er? 

 

Leif Lundqvist: Ja, vi har väl tittat på den men, det var ett tag sen nu så jag har nästan 

glömt bort hur tankegången gick där, kommer du ihåg det? 
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Martin Tidén: Alltså, nja alltså såhär, mycket av det som du berättar om 2010, det som 

händer alltså efter årsskiftet och när SEB tar kontakt och vill ha ökad säkerhet, 

Finansinspektionen frågar lite om kapitaltäckningskraven och då får ett jaha-svar, SEB:s 

frågade lite grejer som de också får ett jaha-svar, eller blaha-svar ska vi väl säga, eh, 

rekryteringen utav styrelseledamoten som jag just nu glömt namnet på. 

 

Alla: Lagerstam. 

 

Martin Tidén: Lagerstam, eh som sker rätt tajmat, eh, den rapporten och diskussionerna 

som hon har i styrelsen i anledning av det, utdelningen av hundra eller ja, 160 millar, 

som kommer från dotterbolaget, och det som sen händer, eh är vad ska jag säga, det har, 

det tittar vi på, men jag tittar mycket på det utifrån, vad ska jag säga, vad vet, vad vet 

man och vad är det man liksom, vad har man fattat egentligen. 

 

Marcus Axelryd: Mm. 

 

Helena Dandenell: Mm. 

 

Martin Tidén: Eh, utifrån den utgångspunkten, för att inte krångla till det för mycket, 

men sen så ska jag säga det att, som sagt var alltså vi är inte klara med vår utredning än 

och vi har ägnat oerhört mycket tid på att försöka liksom få klarhet i vad som, vad som 

har funnits och inte har funnits va, och det är alltså fascinerande, måste jag säga, så att, 

vi får se var det hamnar nånstans, men alltså, vi tittar väldigt mycket på, den här, alltså 

för det är inte nog med att jag ska visa att saker och ting har hänt, jag ska visa att saker 

och ting *skratt* (brus) åtminstone med grov oaktsamhet va. 

 

Christer Sandberg: Ja. 
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Martin Tidén: Eh, eller uppsåt, och, och det gäller ju att, alltså det handlar ju inte bara 

om att hitta utan det handlar ju om att presentera det på ett smart sätt också, så 

småningom. 

 

Marcus Axelryd: En sak ska han kanske (brus) 

 

Martin Tidén: Det tror jag inte nej. 

 

Marcus Axelryd: Eh, att faktiskt tänka på det att när man, Navigant värderar ju 

daxpositionerna utifrån settlement price… 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Martin Tidén: Vilket är precis den fax som man får hela tiden på daglig basis från SEB. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Marcus Axelryd: Och ni vet naturligtvis att hur settlement price fastställs. 

 

Martin Tidén: Mm. 
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Marcus Axelryd: Att det är ju motstående intressen som, som kommer, alltså en 

mekanism som är avsedd att säkerställa ett motstående intresse Deutsch bank å ena 

sidan Goldman Sachs ska liksom vara nöjda med det pris som fastställs just den dagen. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Marcus Axelryd: Och sen ställer man ju säkerheten i ett påslag (brus) så det är ett 

marknadspris som fastställs av verkliga, av marknadsparterna… 

 

Helena Dandenell: Det är ju en mycket god indikation på marknadspriset. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Marcus Axelryd: Svårt att säga, det gick ju, lite uppförsbacke för den som ska påstå att 

då nån Deutsche bank då som är på motsatt (brus) skulle komma överens om ett pris 

som inte är marknadspris.  

 

Alla: Nej. 

 

Marcus Axelryd: Och att man gör det då kontinuerligt. 

 

Alla: Mm. 
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Marcus Axelryd: Över så lång tid. Det vore en sak om jag hade en tidpunkt. Men det 

som jag såg otroligt skadligt för svarandesidan som vi ser det, det är att man har en 

felvärdering som är pågående i tre års tid. 

 

Alla: Mm. 

 

Marcus Axelryd: Så man ligger hela tiden fel (brus). Det, det tycker jag, det är styrkan i 

det case som vi ser.. 

 

Alla: Mm. 

 

Christer Sandberg: Jag vet inte hur ni lägger upp det (brus) men i, ja, när man i olika 

sammanhang i cilvilrättare du kan liksom, det enklaste brukar vara follow money men 

man gör det bakifrån va, och vi har så att säga, det är en sak om man börjar att beskriva, 

ja vi börjar med den här tradingverksamheten 2003 och vi satte av 100 miljoner till det 

och så tjänade vi 200 mijloner, 300 miljoner, 400 miljoner, och då bygger man upp det 

här, då blir det nåt naturligt, då blir det jätt, det är inte så konstigt att man helt plötsligt 

förlorar 1,2 miljarder… 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Christer Sandberg: För om man börjar att titta på, hur gick det till? Jo, alla visste om 

vid den här tidpunkten den 28 juni, det kostar 1,2 miljarder. 

 

Martin Tidén: Mm. 
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Christer Sandberg: Så går man, följer man bakåt hela, tills man hittar den tidpunkt då 

alla inte visste det längre, och då kan man ju så att säga, nånstans så hittar man okej, här 

var den tidpunkt, den senaste, den tidigaste tidpunkten vilken alla kände till (brus), det 

är enklare metodik egentligen, men att börja med att säga ja vi började si och så, och det 

är klart att så vill ju motsidan lägga upp det, det här är inga konstigheter att man håller 

på med tradingverksamhet, det gjorde alla, helt naturligt, och att man kan förlora 

pengar, det begriper vem som helst, så att, det finns ju olika retorik i detta också. 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Christer Sandberg: Ni kommer få höra jättemycket. 

 

Alla: *skratt* 

 

Martin Tidén: Nej men det, som sagt var, det är inte kriminellt att göra dåliga affärer, 

däremot så är det kriminellt att dölja att man gör dåliga affärer så att… 

 

Helena Dandenell: Precis. 

 

Martin Tidén: Så är det. 

 

Martin Tidén: Det är liksom, lite som är (brus), eller inte bara lite, utan det är ju det som 

är poängen. Eh, och, eh, vi har ju jämfört civilrättsadvokater och vår verksamhet 

tidigare så att, den skiljer sig inte särskilt mycket i liksom metodiken utan det är nog 

mer, vad ska man säga, jag skulle mycket hellre processa med tre juristdomare, 

åtminstone ha möjligheten att diskutera frågan inför dem några gånger innan jag går upp 
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med ett ekomål, nu har inte jag den möjligheten, så det får jag liksom tänka lite på, ett 

lite annorlunda sätt. 

 

Helena Dandenell: Mm. 

 

Martin Tidén: Men, men, vi blir ibland kritiserade på ekobrottsmyndigheten för att vi 

tillsätter för lite folk i den här typen av utredningar, men det handlar också om, dels 

handlar det om prioriteringar, nu kan jag säga att det här är ett jävligt högt prioriterat 

mål, och det handlar också om att vi, jag tror att vi, förutom när vi är på semester höll 

jag på att säga, så pratar vi, vi sitter alla fyra på samma våningsplan, den femte som 

sitter där, eh, skäms inte om jag säger att vi pratar i princip varje dag som jag är där, om 

det här ärendet, olika synvinklar, man sådär så att det, det läggs en oerhörd massa 

utredningstid på att försöka, det är ett prioriterat ärende för EBM, eh att försöka komma 

fram till, vad ska jag säga, nån typ utav ställningstagande, antingen ett åtal eller ett 

nedläggande då, men, och och, vi har jobbat oerhört mycket hårt med att försöka 

komma framåt i den frågan, utan att då säga att vi kommer vara klara om 4 år, för då, då 

har vi rett ut den här frågan, utan, vi, vi, för att det ska vara nån poäng med det så måste 

vi väcka åtal innan det blir preskriberat också. 

 

Alla: *skratt* 

 

Christer Sandberg: Det kan väl… 

 

(brus) 

 

Martin Tidén: Ja jo, det är ett känt, det är ett känt trick… 
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Alla: *skratt* 

 

(brus) 

 

Martin Tidén: Ja just det, men problemet är bara alltså, det är lite alltså, ja. 

 

(brus) 

 

Martin Tidén: Ja jo, jag brukar säga det ibland, inte just det här kanske, men det… 

 

(brus) 

 

Alla: *skratt* 

 

Helena Dandenell: Nej. 

 

Christer Sandberg: De säger ju det.  

 

(brus) 

 

Christer Sandberg: Det går rätt fort innan man börjar sjunga som en fågel. 
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Leif Lundqvist: Men vi har ju som eh var inne på, vi har ju tittat och sett de här 

storheterna, hur de inte stämmer överens och det är ju IKU:n och säkerhetskraven och 

deras egen värdering, det, så det. 

 

Helena Dandenell: – (brus) inte. 

 

Leif Lundqvist: Nej det, ja.. 

 

Christer Sandberg: Det finns ju en annan intressant fråga bokföringsmässigt och det är 

hur det här lånet från Öresund på 760 miljoner hur det bokfördes… 

 

Martin Tidén: Mm. 

 

Christer Sandberg: Förmodligen inte alls. Och det är mot den bakgrunden man ska se 

att Öresund förvärvar de här fonderna, det är ett sätt att… 

 

Martin Tidén: Men är inte, de sker ju, när sker det… i… 

 

Christer Sandberg: Nej alltså, de här… 

 

Martin Tidén: Lånet, sker inte det där nånstans? 

 

Christer Sandberg: Nej, nej, det sker redan i april, maj, april sker det. Jag har lämnat 

över… 
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Helena Dandenell: Men i samband med utdelningen… 

 

Christer Sandberg: I samband med utdelningen, jag har lämnat över det materialet till 

Bernt Berg så det borde ni ha nånstans. 

 

Martin Tidén: Ja det har vi säkert, men alltså just nu har vi koncentrerat på att 

*skratt*… 

 

 

Martin Tidén: Vi har försökt att koncentrera på att försöka förstå hur den redovisningen 

som de har haft i HQ Bank AB har speglat den tradingverksamhet som man har 

bedrivit. 

 

Christer Sandberg: Det är en tiotusenkronorsfråga. Jag vet vem som kan svara på den. 

Han heter Arash Husseini Padd. Har du pratat med honom? 

 

Martin Tidén: Nej, jag vet inte ens vem det är. 

 

Leif Lundqvist: Han jobbar väl på risk, var det inte han som… 

 

Christer Sandberg: Nej, på finansavdelningen. 

 

Leif Lundqvist: Ja just det. 
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Christer Sandberg: Han skrev nämligen den här intelligenta frågan till sin chef. Hur i 

helvete kan en bank ha neggat sin likviditet. Då får han det mest begåvade svaret; tack 

vare Öresund. Det, det kanske inte är fel att ta ett snack med honom, han finns numera 

på en fondkommissionärsfirma. Eh. Ja jag kan skicka kontakt… 

 

Martin Tidén: Gör det, alltså, men alltså vi har ägnat oerhört mycket tid till att försöka 

förstå hur redovisningen, alltså redovisningen av en tradingverksamhet som man har 

bedrivit på, alltså hur ser den egentligen ut i bokföringen.  

 

Christer Sandberg: Det vet ju killarna på finansavdelningen (brus) 

 

Martin Tidén: Ja det vet vi också. 

 

Christer Sandberg: Ja. 

 

Martin Tidén: Och det vet ju HQ AB också därför att de har nämligen, de har svarat på 

det till finansinspektionen, nej vi kan tyvärr inte få fram de siffrorna. 

 

Alla: *skratt* 

 

Martin Tidén: Nej men de får ju frågan, alltså Finansinspektionen frågar HQ AB våren 

2010, frågar Finansinspektionen, de vill liksom få reda på dag 1 resultaten, och då säger 

ju, tror att det är Kurt Lönnström som skriver om det, och risktanten, Agneta… 
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(brus) 

 

Martin Tidén: Då kan inte vi (brus) Det är spännande. 

 

(brus) 

 

Helena Dandenell: Väldigt. 

 

Christer Sandberg: Jag är övertygad om att de får fram det… 

 

Helena Dandenell: Mm, okej. 

 

(brus) 

 

Helena Dandenell: Men vi skickar (brus) på dig då, bilagorna till.. 

 

Leif Lundqvist: Ja. 

 

Helena Dandenell: Alltså fysisk form… 

 

Leif Lundqvist: Ja. Ja för dem är väl för stora att maila. 

 

Helena Dandenell: Jag tror att de är det, i alla fall databaserna är det. 
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Leif Lundqvist: Ja. Jag stänger av den här nu. 

 

 

 


