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Närvarande vid förhöret:

Catharina Lagerstam CL
Adv Karin Engström (KE)
Kå Berndt Berger (BB)
Finansiell spec. Per Friberg (PF)
Kenneth Nihlvin (KN)
Lagerstam höres med anledning av inledd förundersökning
avseende HQ Bank AB och sitt tidigare styrelseuppdrag i HQ AB.

KN: Vad är din bakgrund, sysselsättning vad har du gjort?
CL: CV:t syftar du på?
KN: Ja.
CL: Jag började med att doktorera vid Handelshögskolan
eller först läste jag grundutbildningen, kostnads- och intäktsanalys.
Sedan gick jag på Teknisk och läste elektroteknik och tog en examen
där. Sedan doktorerade jag på Handels inom området valutarisker. Vi
uppfann valueriskmodellerna och i det ingick att man måste lära sig lite
om optionsprissättning och sådant. När det var klart flyttade jag till
Bryssel och arbetade på Stora Finans på deras Treasurycenter med
framförallt ränte- och valutarisker ute i pappersbruken i Sverige. Jag
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började sedan hos Stefan Ingves på Bankstödsnämnden och var chef för
värderingsprocessen och för kapitaliseringen av Gota Bank. När
myndigheten las ner flyttade jag till Föreningsbanken där jobbade jag
för Lasse Nyberg alltså den som nu är på Riksbanken. Där arbetade jag
med finansiell analys, investerarkontakter, founding och sådana frågor.
När vi blev uppköpta hade jag först hand om den finansiella delen
Treasury och Investor Relation och så småningom fick jag dom andra
två benen för en CFO. Fredrik Lundberg köpte sedan bolaget då flyttade
jag till Luxemburg och jobb hos Jan Stenbäck i deras tele2 satsning
utomlands och sysslade åter igen med Treasury och Investor Relation.
Sedan flyttade jag till ett annat bolag i Luxemburg som heter
Clearstream arbetade där till 2008.Jag flyttade åter till Stockholm och
beslöt mig för att inte vara operativ längre utan bara ägna mig åt de bitar
som jag tycker är kul dvs sitta i styrelser och köra lite konsult vid sidan
om så man inte glömmer hur jobbigt det är att göra allting som man
sitter och beställer i styrelserna. HQ som nu är avslutat så sitter jag f.n. i
Landshypotek, Kommuninvest i Örebro, Elektronikgruppen sedan 2004,
Alcot Agro ett jordbruksbolag på First Noth och två ideella arbeten,
Styrelseakademin i Stockholm och Franska skolan och dess dotterbolag
och sidostiftelser.
KN: Hur kom du i Kontakt med HQ?
CL: Under mitt arbete på Föreningsbanken så fick jag
möjligheten att gå Ruter Dam. När jag sedan flyttade över till
Huvudstaden så ska man ha en intern mentor och en extern mentor. Som
intern mentor valde jag Mats Qviberg som då var min ordförande så då
lärde jag känna honom. Jag har träffat honom till och från enda sedan
dess eftersom han då fortfarande fungerade som mentor eller gjorde. Av
den anledningen känner han mig och vet vad jag kan och då fick jag
möjligheten att väljas in i moderbolaget.
KN: Var det av någon viss anledning till att du skulle
väljas in i moderbolaget?
CL: Ja, Mats sa till mig att de hade problem med
tradingen. Om det var anledningen till att jag valdes in eller om jag
dessutom…, man får ju inte enbart en specifik funktion när man sitter i
en styrelse. Man väljs ju in sedan har man ett specialområde och då var
det ju inte så konstigt att om dom hade problem med tradingen att de
ville ha lite extra hjälp med tradingen med det tyckte jag.
KN: När tillfrågades du och när uppger han att det är
problem med tradingen?
CL: Det kan kanske ha varit 1 månad före
bolagsstämman den 15 april då jag valdes in. Det måste ha varit straxt
innan kallelsen skickades ut, det var ganska nära inpå där upplevde jag.
KN: Kan du mera vidareutveckla vilken information du
fick om trading?
CL: Nej, Mats sa bara till mig, frågade om jag ville börja
i bolaget inklusive banken där jag egentligen skulle sitta i. Han sa bara
att man hade problem med tradingen. Ja, sa jag det vet ju alla redan så
det var ju ingen nyhet. Det stod ju att läsa i alla rapporter och i vad som
sades. Jag frågade inte mer exakt vad det var hur eller någonting sådant
där.
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KN: Men avsikten var att du skulle sitta både bank och ..
CL: Ja det var meningen. Man bestämde det också på det
konstituerande mötet, ni säkert läst protokollen vid det här laget, där jag
skulle väljas in och ingå i bankens styrelse också, revisionskommittén
och ersättningsutskottet tror jag också att jag skulle väljas in i. Man
hann aldrig med pappershantering upptäckte jag, så småningom, så jag
kom aldrig med i banken.
KN: I handlingarna från Finansinspektionen (Fi) framgår
att du ingick i en grupp som skulle undersöka dem här tradingportföljen
som startade i mitten av april.
CL: Ja på styrelsemötet tillsatte man en arbetsgrupp för
att ta tag i och få reda på hur det stod till med tradingen. Det var den
man åsyftade i Fi:s rapport. Vi drog igång jobbet veckan därpå tror ja.
KN: Vad fick du då för information innan? Den här
gruppen måste väl ändå fått någon sorts information och vad bestod den
av?
CL: Min huvudsakliga information, och lite det som jag
kommer ihåg syftar till det som kommer senare, att straxt innan jag
började i styrelsen och som god styrelseledamot ber man att få ut
styrelseprotokoll. Jag bad då att få ut för moderbolaget två år tillbaka i
tiden, från januarimötet 2008, det läste jag igenom. I det stod ju de här
tre revisionsprotokollen kallar jag det för. När man går igenom
boksluten så går revisorerna igenom hur dom har arbetat med bokslutet
så det finns ett i första protokollet 2008 och första i 2009 och 2010. Det
här behandlar tradingen, där finns det mycket information om att man
har hanterat tradingen, begreppet edge som kommer upp finns med och
det är väldig intressant i det här sammanhanget.
KN: När du läst igenom det här protokollet vad var din känsla då?
CL: Läser man, om man börjar på första protokollet 2008 så skriver dom
där att man har den här så kallade edgen på ungefär 180 milj. Jag kommer inte ihåg
exakt. Så blinkar det ju rött. Man har en definition på avvikelsen mellan
marknadsvärde och teoretiskt värde och teoretiskt värde motsvarar bokvärdet. Om man
mäter avståndet mellan dom här två så bokar man inte upp det, då blinkar det rött, då
undrar jag varför. Det hade jag med mig in sen då, samma skrivningar, om jag kommer
ihåg rätt, för 2008-bokslutet och sedan för 2009-bokslutet så uttalar man sig inte om
edgen utan då har man bytt ut det mot en kommentar om att ledningen eller styrelsen i
HQ Bank anser att det var rätt värderat, ungefär så.
BB: Den här gruppen som då tillsattes, själva beslutet om att gruppen
skulle tillsättas det fattas då på ett styrelsemöte vad jag förstår.
CL: Ja.
BB: Men innan det här styrelsemötet fick du några signaler om att det
skulle komma att bildas en sådan grupp?
CL: Ja det måste ju Mats ha sagt till mig. Det var ingen förvåning när
jag kom dit, det måste han ha sagt i förväg. Exakt när vet jag inte. Det var ju också
ganska naturligt, säger man att man har problem med trading så tillsätter man en grupp
som arbetar. Det var ett naturligt arbete och därför har jag inte fäst någon större vikt
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om när eller var.
KN: Vilka var det då som ingick i den här gruppen?
CL: Den leddes av Stefan Dahlbo och sedan var det Kurt Lundström,
Michael König, jag själv och folk som blev inkopplade, Per Börjesson från
riskavdelningen, Rickard Berlin deras chefsjurist.
KN: Vad var uppdraget för gruppen?
CL: Ja, Jag upplevde det som att ta reda på vad är det för någonting, vad
är det för fel och analysera. Vi hade ju ingen beslutsmakt på något sätt. Vi skulle
analysera och ta reda på så uppfattade jag mitt uppdrag.
BB: Vad var det som skulle analyseras och tas reda på? Var det…
CL: Vi fick ju inga specificeringar. Vi fick ett öppet uppdrag ta reda på
vad det är. Vad händer? Vad ska vi göra åt det? En väldigt öppen fråga. Inga klara
mandat eller instruktioner.
BB: Man kan ju tänka sig att om man säger att man har problem med
tradingen eller i det här fallet tradingportföljen att det kan bestå i funderingar kring
värdet värderingen.
CL: Inte som jag fick i den ursprungliga instruktionen utan det ju sen
när man började, klev in i gruppen så fick man ju ännu mer material att läsa och då
började man bena i alla trådar och ta med sig det som man läst på i förväg.
BB: Jag funderar på vad kan det var för alternativa problem?
CL: Det är bara två problem antingen så är det risk eller värderingen,
som jag ser det.
KN: Det var ingenting de två som framkom?
CL: Inte av mina instruktioner från början för det var väldigt öppet, ta
reda på sök problemet. Det diskuterades aldrig.
KN: Pratades det någonting om de här två problemen?
CL: Inte på moderbolagets, det styrelsemötet inte. Utan det kom sedan
när vi började bena i materialet tillsammans med Stefan och Per Börjesson som var
mycket behjälplig. Då började man rota och då lutade man sig mera, upplevde jag, åt
att det är problem med risken. Det pratades mycket risk så småningom kom man in
eller jag in på värdering.
KN: Det material som du har använt i din analys, varifrån fick du det?
CL: Per Börjesson. Ja alltså olika människor gav det till mig. Mikael
König gav ju lite material till mig men allt som hade med risken och siffrorna upplever
jag kom från Per Börjesson. Därför att hela portföljen, vi tog ut den delen av portföljen
som ingick i problemkredit så fanns det en liten i trading men den var ganska
ointressant. Det manierades från deras datasystem, Orcen, och Per är den som kör ut
siffrorna ur Orcen och där ser man alla diagram och sådant där.
BB: När den här gruppen började att arbeta kände du till om HQ hade
tagit någon form av princip beslut eller hade en viljeinriktning att avskaffa
tradingportföljen? Känner du till någonting om det? Jag har läst i olika sammanhang

Förhör med Lagerstam, Catharina Elisabeth; 2010-09-20 13:25 diarienr: 9000-K1634-10

5

någonting om att HQ skulle ha redan kanske 2008 bestämt sig för att avveckla
tradingportföljen.
CL: Inte som jag har sett i något material. Nu har beskrivit vilket
material jag har hänfört mig till. Det är i sådant fall sånt som man hört i korridoren men
mer vikt än så har jag inte hört. När man gör en sådan här undersökning så brukar man
börja med att titta på var är problemet, vad gör vi åt det. När man kommit i den fasen
då ägnar man sig åt häxjakt och lite sådant där som sagts tidigare men jag kom ju aldrig
till den fasen. Så därför är jag lite tom på exakt vem har sagt vad vilka instruktioner det
är som inte är nedskrivet. Men det måste vara protokollerat i så fall om det har fattats
sådan beslut och det stämmer ju överens med som man ju hört i korridoren vilket jag
inte sätter något större värde med. Jag har ingenting som säger emot dig.
KN: Du sa att det inte var hela tradingportföljen som omfattades av
undersökningen utan en viss del. Vem valde ut den biten?
CL: Det hade valts tidigare och exakt definitionen den vet jag inte men
du hade hela stora konkarongen eller den största biten sköttes ju av Fredrik Crafoord
och den låg separat och rattades av honom sedan hade man den dagliga lilla handeln
som var ganska liten som sköttes av Tamur Torum. Exakt hur klyvningen hade gått till
vet jag inte den biten som Tamur skötte var relativt liten. Vissa siffror var bara på
Fredriks portfölj och vissa på helheten så det måste man alltid titta nogsamt men det
var en liten del. Dom hade också en liten edge men den var så pass liten så i det stora
hela och den brådska man hade så kunde man lämna Tamurs portfölj och bara ägna sig
åt den stora.
KN: Hur bearbetades materialet? Hur kom du fram, jag såg någon siffra,
minus 850?
CL: En del av den. Om man läster Fi:s rapport, jag måste med att
förklara den innan jag svarar på resten. Du har ju tre komponenter i fel. Om du först
tittar på den befintliga portföljen har du två delar. Dels den när man prissätter mitt i bid
- ask spread den är 850 eller var det just den dagen den slog ju mellan dagarna. Sedan
på den så har du ju att du handlar ju inte alltid mitt i spreaden det beror ju på vilka
positioner och likviditet och allt det där och då får du lägga på ett spann på där och det
fick man från handlarna. I mitt fall bad jag att få det från Tamur för det var ju inte hans
portfölj. Den estimerades till 300. Så hade du 1150 och för att få siffran att bli komplett
så lägger du också på den delen som du har, den förlusten som du redan har tagit från
den förra gången du gjorde ett kvartalsbokslut men innan du värderade portföljen, det
ska du också lägga på då får du den hela förlusten som kommer att uppstå. Därför är
dom 850 en bra bit från dom 1230 och där har du komponenterna emellan.
När jag klev in hade jag en relativ öppen bild för jag visste bara problem
jag hade ju inte alls förväntat mig den här digniteten eller typ av problem. Kliver man
in i ett börsbolag så förväntar man sig inte att hitta ett hål, ursäkta lite rakt på sak, men
det gör man faktiskt inte jag trodde det låg på risksidan innan jag började. Samtidigt så
blinkade lampan från dom revisionsrapporterna som jag har beskrivit för er. Jag
började med att titta igenom det materialet som jag fick och sedan fick man ta ett antal
varv tillsammans med Per för att få pression i graferna man försökte förstå exakt hur
det såg ut hur portföljen såg ut och bena sig igenom materialet. Då blev dt så mer och
mer när jag diskuterade det här vilket jag gjorde väldigt mycket med både Per och
Stefan, så småningom lite med Tamur som var en mycket bra person att prata med så
svängde debatten mer och mer åt nej men att det huvudsakliga felet måste ju ligga på
värderingen. Det faller sig relativt om man frågar stäng portföljen men vi kan inte
stänga portföljen. Varför kan ni inte stänga portföljen det är klar man kan göra det, men
då kostar det ju och då ligger ju felet naturligtvis på värderingen.
KN: Vem var det som sa att man inte kunde stänga portföljen?
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CL: Det var under dom allmänna diskussionerna.
BB: I gruppen?
CL: Ja, ja det måste det ha varit.
BB: Du valdes in den 15 april och säger att gruppens arbete påbörjades
veckan därpå. Kan du ungefär uppskatta från det att ni börjar med det här arbetet och
du inser att problemet ligger på värderingssidan?
CL: Vi drog igång arbetet den 21 någonstans, den 17 maj var
styrelsemötet. Ja jag skulle tro att jag var väl relativt säker på min inställning någon
vecka innan styrelsemötet. Det kan stämma då har jag haft två veckor på mig där in i
bolaget, ungefär så. Dom diskussioner vi hade då, eftersom dom själva var medveten
om edgen den var ju rapporterad i moderbolaget och överallt, var hur den skulle tolkas.
Det var där som vi hade olika uppfattningar som jag upplever det. För mig så var det ett
hål så att säga när det gäller upp till mitten bid – ask spread plus minus likviditet den
kan man alltid diskutera dom 300. Diskussionen som jag fick var att alltihopa var en
likviditetseffekt fick jag ofta men inte alltid som diskussion så det var väldigt mycket
en tolkning av det hela. Men ju mer jag satt med Per och diskuterade desto mer
klockrent blev det för mig. Jag säger inte att jag har rätt men det var min uppfattning.
BB: Fick du stöd i din uppfattning av andra i gruppen?
CL: Ja, Per och jag var ganska överens, Per Börjesson på risk. Jag
upplevde att Tamer hade samma uppfattning som jag hade.
BB: Vilka var det som kämpade emot?
CL: Ja det var ju resten då. Stefan hade inte samma uppfattning vi hade
väldigt gott samarbete och han var väldigt öppen och såg verkligen till att jag fick alla
siffror och allting och det flöt mycket bra. Men så hade vi olika uppfattningar mot
slutet upplevde jag. Jag tyckte det var ett hål och han tyckte det en likviditetseffekt det
är ju hans sak, det får ni fråga honom. Men det var min tolkning av diskussionen.
BB: Fanns det några i det sammanhanget något resonemang om vad
effekten eller konsekvenserna skulle bli för HQ:s del om man la sig på den ena eller
andra linjen? Man kan ju exempelvis tänka sig om man skrev ner resultatet med 850
milj t.ex så kanske det skulle få vissa effekter.
CL: Ja du hade ju till en börja med när du kommer till den stora siffran
så hade du vilka förluster man kunde ta. Därför att du slog ju i med stora exponeringar
nu var det mot verkliga sluttampen av våra diskussioner. Ekonomichefen, Arnelund
Mattias någonting, var med, han var också med i gruppen på slutet, talade om så här
mycket extra förluster kan vi ta sen slår stora exponeringar till då måste vi säga till dom
och dom kunderna att de måste dra ner sina positioner osv. så där kom den
diskussionen in.
BB: Vad tyckte han som var chef för ekonomin där?
CL: Han var väldigt klar, för jag var ju en sväng hos honom också när
jag försökte gå runt och analysera för att se var problemen låg för att förstå level 1, 2
och 3 för det har ju med edgen att göra vilka delar man stoppar in i den. Nej han får
resultaten från risk så att det är inte hans sak, det var han klockren på.
KN: Hur räknas det fram vad som skall hamna i 1, 2 eller 3?
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CL: Det finns en definition på det. Jag gjorde en snabbtitt bara, det görs
av en av dom här två damerna som sitter på risk som heter Nina med finnländsk
brytning. Det finns ju fyra personer på risk Agneta som var chef, Per och sedan var det
två back office-damer. Den ena dom sköter det här och jämför. Dom fick körningar på
likviditeten i marknaden och satt och jämförde och talade om vart instrumenten skulle
gå. Mer detaljerad än så kan jag inte vara men jag gjorde en snabbkoll och jag såg
ingenting som jag reagerade över då i alla fall.
KN: Har man då ett sorts marknadsavslut att jämföra med?
CL: Ja, man tittar på likviditeten i dom olika positionerna och det har
med antalet avslut att göra och volymerna i dom olika avsluten.
KN: Dom flesta av dom här instrumenten var var dom värderade/satta i
1, 2 eller 3?
CL: Merparten låg i 2 och i 3 fanns nästan ingenting alls som var riktig
marknadsvärdering vad jag kommer ihåg, riktig mark to market, utan man satte då en
del implicit volatilitet vilket gör att man landar i 2 och sedan fanns det dom där det inte
fanns någonting alls att jämföra med på marknader som låg i 3 och där hade du också
en pytts. När jag tittade efter så var merparten av åtminstone edgen låg på level 2 det
fanns en del på 3 också. Det är väldigt viktigt när man pratar om edgen att man kan få
edgen som dom definierade den så ligger den på 2. Ber man tradinggrabbarna eller
Tamer i det här fallet att han skall stoppa in volatiliteter även på 3 då kommer den
edgen med också annars tappar man hålet som ligger på instrument 3. Man måste alltid
veta vilken bit som var med i vilken figur, det får man alltid fråga annars kommer
siffrorna se konstiga ut.
BB: Jag vill minnas att volymen på det som hamnade i nivå 3 att det var
merparten som ligger där, det är t.om. över 90 procent, men jag kan ha missuppfattat.
CL: Det var åtminstone så som jag uppfattade det när jag var där och
som jag räknade.
BB: För i nivå 2 ska det väl inte bli några större skillnader mellan
marknad……
CL: Det beror på hur man sätter priset där.
KN: Är det en likvid eller illikvid marknad i 2? Är marknaden likvid så
är det väl inte så svårt…
CL: Nej men du har ju att du ska ha en tillräcklig likviditet du ska ha en
stor omsättning och den ska vara stor i förhållande till den position du har. Har du ett
fåtal avslut så räcker inte det för ha en riktig mark to market utom då landar dom i 2 så
kan dom ha vissa indikationer istället.
KN: Fanns det något mått?
CL: Ja, men det har jag inte i huvudet. Det var Nina som gjorde det här
och det står redovisat också i policy´n tror jag och t.om i årsredovisningen kanske.
BB: Jag backar lite och frågar om den här edgen eller värderingsfelet
eller vad man nu ska kalla det för. Om man gör en sådan i april 2010 och tittar tillbaks
historiskt till 2009. Enligt din bedömning fanns någon anledning att tro att siffrorna
hade sett annorlunda ut om hade gjort analysen i december 2009 istället för mars 2010?
CL: Ja, alltså du hade ju, dels hade du redan tillbaka till 2008 när man
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då hade i balansen för 2007 då var det för första gången på 180 milj. När jag tittade låg
det på 850 någonstans. Nu är jag inte säker på om dom hade med level 3 eller inte i det
där, men bortsett från det. Jag titta och om det var något tillfälligt som inträffade att
det var illikvid marknad om det var någonting som slog. Då får man se det …..ohörbart
…då får man se hur man skall göra då är behandlingssättet annorlunda. Därför frågade
jag Per och då sa han har du inte sett …ohörbart…. Sen förra året så jag fick en graf på
den även då. Den svänger över tiden och växte successivt upp till dom 800 någonstans.
Jag kommer inte ihåg hur grafen såg ut men det finns uträknat, ja några 100 milj
kanske.
BB: Ska jag tolka ditt svar som att den, om vi nu skall kalla det för
felvärdering, annorlunda värdering som du gör i april den har relevans även bakåt i
tiden 2009.
CL: Ja, ända tillbaka till bokslutet 2007 tycker jag då.
BB: Känner du till om HQ på risk exempelvis har tagit fram egna
värderingar av den typ som du tog fram? Inte bara edgen utan man kan tänka sig att
man går in och gör ett motsvarande analysarbete som du har gjort.
CL: Vad dom hade gjort var ju att dom gjorde ju någonting, jag kommer
inte ihåg vad rubriken på pappret var, någon genomgång av volatiliteterna som är den
parameter som gör att det slår så mycket. Jag fick en i handen av Michael König när
jag var där. Där är det risk som uttalar sig om hur volatiliteterna ligger för olika
instrument på olika löptid och olika strikar och allting sådant där. Det gjordes analyser
det sas mig också att man gjort det tidigare men dom har jag inte sett.
BB: När man ska ta fram marknadsvärdet tittar man efter på i vissa
tabeller då och får fram olika tal på volatiliteten?
CL: Ja.
BB: Så tillämpar man det på ett instrument så får man fram ett visst
värde. Det kan ge samma resultat som att bara studera edgen men för mig är det en
analys som den som du gjorde. Det är det jag efterfrågar om det fanns någonting
motsvarande det arbete du gjorde?
CL: Nej, alltså man har ju Orc-systemet där själva värderingsmodellen,
man sitter inte och räknar Black & Schulz för hand, det ligger i modellen. Det är frågan
om vilka parametrar man lägger in och hur man tolkar det som kommer ut.
Volatiliteten är ju den faktor slår absolut mest. Vad man gjorde då var att titta på att
jämföra volatiliteten som stoppade in i modellen. Det är handlarna som sätter
parametrarna i modellen, dom sätter sitt eget resultat sedan jämför man det med vad
risk anser att parametern skall vara.
BB: Den här vilken parameter man väljer finns det någon konsensus
inom kåren rent allmänt vilken siffra?
CL: Då skall du prata med tradincheferna på dom stora bankerna.
BB: Vi har sett fyra värderingar som hamnar påfallande nära varandra
då från din sida, Fi:s sida vi har även sett någon från Evert Karlsson. Jag har hört talas
om en från Nachimson. Den sistnämnda har du hört talas om denna, någon granskning
av HQ:s portfölj?
CL: Nej jag vet ju att dom tillsatte någon granskare någon advokat när
jag slutade. Dom ville att jag skulle göra det jobbet, nej tack det ville jag inte göra. Jag
hörde att dom tillsatte någon Malm någonting. Men jag har ingen aning om vilket
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resultat dom har kommit fram till.
KN: Det fanns ingen sådan rapport under din tid?
CL: Inte extern, nej. Vad som sades till mig av någon i styrelsen var att
man tidigare hade skickat portföljen till Tyskland på analys, under en tidigare period.
BB: Vilket år tillbaka var det?
CL: Långt tillbaka i tiden, 2007 – 2008. Det hävdades att det var gjort
för det var en fråga jag ställde har ni inte kört marknadsvärdering på den här. Jag har
inte sett rapporten.
BB: Har du hört talas om hurvida riskavdelningen gjort vegaanalyser
och vad det i så fall innebär?
CL: Det är ju känsligheten för volatilitets förändringar och det är klart
att den finns med den kommer vikttabellerna.
BB: Har du tagit del av sånt?
CL: Ja, vi fick ju riskrapporter och dom hade en som var då en
tvådimensionell där var vega på ena kanten och sen har du förändringen för
underliggande på den andra axeln. Det var ju det som man hade som risklemit.
BB: Har du hört talas om volatilitetsavstämningar?
CL: Ja, det var den rapporten jag pratade om som jag inte kom ihåg vad
rubriken hette. Det är den jag syftade på.
BB: Vad jag kan förstå så ska det då vara någon form av analys
avseende diskrepansen då mellan bokfört och marknads…..
CL: Ja, det är precis vad dom gjort. Dom har uttalat sig för instrument
för instrument dom som var väsentliga dom stora klossarna. Hur det teoretiska värdet
dvs. det bokförda vilken volatilitet man har där och sedan hur det ser ut i marknaden
sedan tycker dom till på det. Det är Per och Agneta som står bakom den sedan längst
ner uttalar man sig om om man står bakom värderingen eller inte står bakom
värderingen, det måste ha varit i kvartalsboksluten.
BB: Har du tagit del av sådana rapporter?
CL: En åtminstone har jag fått. Om det finns övriga i styrelsematerialet
det kommer jag inte ihåg men jag vet att jag sett en.
BB: Kommer du ihåg om den analysen skiljde sig väsentligt från den du
gjorde?
CL: Jag upplever att i det fallet var risk lite svaga. Med det syftar jag till
att riskavdelningen skall ju faktiskt inte uttala sig om man möjligtvis kan tänka sig att
gå med på det som handlarna har satt. Dom måste ha en egen uppfattning exakt var
volatiliteten skall stå. Där upplevde jag att dom var i vissa fall hojtade dom till när det
var diskrepanser och i vissa fall upplevde jag man kanske skulle ha tagit i lite mer med
hårdhandskarna. Det är lite det som ligger bakom min kritik av Agneta, riskchefen, att
man måste ha en annan inställning på risksidan. Det här papperet präglades av de också
även fast man då visade på att det fanns diskrepans. Men man skulle kanske ha varit
ännu tydligare ännu hårdare.
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BB: Nu talar du om kommentaren till vissa rådata. Jag tänkte närmast på
den här diskrepansen som då har uppmätts och angivits hurvida den då på något
väsentligt sätt skiljde sig från den analys som du gjorde, när det gäller beloppen?
CL: Dom siffror som jag kommer ihåg där låg dom, det här blir samma
uppfattning men det är väldigt stor skillnad dom lämnade oftast spann och lägger man
sig 1 eller 2 procentenheter upp eller ner i volatilitet så blir det extrem stora siffror.
KN: Du kommer fram till runt 850 …
CL: Den dagen. Jag hade koll på det här under flera dagar och det slog
ju väldigt mycket mellan dagarna.
KN: Så nästa dag kunde det ha varit 900?
CL: Javisst.
KN: Det fanns en annan uppfattning vad jag förstår?
CL: Ja dom hävdade att…. Ingen ifrågasatte siffrorna där var vi överens
att edgen var edgen, det var inget snack om den saken. Det var ju tolkningen dom
hävdade att det här är en likviditetseffekt åtminstone var det det som dom sa till mig
det är en likviditetseffekt. Det här uppstår inte förrän vi säljer det och därför är det okej.
BB: Med likviditetseffekt som du nämner här, är det då någonting som
inträffar först när det realiseras?
CL: Ja.
BB: Är det du tolkar deras resonemang?
CL: Ja, det realiseras. Vi gick inte in i detalj vilka komponenter exakt
men att det var dålig likviditet i marknaden. Min likviditetseffekt på 300, det här skulle
då vara någon form av motsvarighet men vi var aldrig precisa.
BB: Fick du någon förklaring om man har en siffra på bordet den är
övervärderad till 850 milj om vi då skall realisera den här portföljen kommer, enligt
min uppfattning, 850 plus ett antal miljoner till att komma fram. Hur motiverar man att
man då inte ska åsätta portföljen ett kanske mer korrekt värde utöver att man då om vi
realiserar den så kommer det bli ett antal hundra miljoner minus här. Fanns det något
resonemang, vad är det man hoppas på?
CL: Det undrar jag också.
BB: Jag har lite svårt att förstå det.
CL: Ja, Jag håller med det var därför jag avgick. Jag kom inte igenom.
Jag hade min väldigt bestämda uppfattning och dom andra hade sin och vi möttes
aldrig.
BB: Men i själva sakfrågan nämligen din analys/bedömning att det finns
minus si och så mycket här om vi skulle åsätta ett marknadsvärde istället. Fanns det
någon avvikande mening från dom andra när det gäller just dina fynd där. Så här ser
verkligheten ut, säger du. Då säger dom så är det inte….
CL: Nej dom hade ingenting emot siffran den var vi överens om. Dom
hävdade att den behöver vi inte ta förrän vi säljer.
BB: Okej, så inte förrän det är nödvändigt att den kommer upp så finns
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det anledning….
CL: Ja det var så jag upplevde det. Kurt Lundström som är ordförande i
revisionsutskottet skickades att fråga revisorerna en gång till. Han kom tillbaka och
rapporterade att revisorerna var nöjda med värderingen. Det fanns ingen anledning att
omvärdera det hela.
BB: Externrevisorerna?
CL: Ja. Vad dom exakt har diskuterat det vet jag inte men det var det
som rapporterades till mig eller det var till hela gruppen.
KN: Ni var överens om själva beloppet, 850?
CL: Det var ingen som ifrågasatte.
KN: Om man skulle sälja portföljen längre fram skulle den vara värd
mer enligt den andra uppfattningen?
CL: Det som jag hörde, när vi pratade om det här, om vi säljer nu det är
klart att det blir det som blir hålet.
KN: Det var överens om också?
CL: Ja, det var ingen som sa emot det. Det sa handlarna alla var överens
för annars hade det varit obehagligt om vi haft olika siffror men det hade vi inte.
BB: Om man spekulerar kan man ju tänka sig att man har en
förhoppning om att exempelvis marknaden skall vända och att det då skulle reda ut sig
genom ett händelseförlopp. Fanns det några sådana funderingar som ventilerades?
CL: Ja absolut, nästa dokument som ni måste läsa är Mikael König
presentation på styrelsemötet. Arbetsgruppen hade kommit fram med ett gemensamt
arbete där jag hade en annan uppfattning. Men övriga arbetsgruppen presenterade det
här via Mikael König. Där fanns lite olika varianter beroende på om marknaden går
upp eller ner och allt vad hoppades på. Där finns det resonemanget. Crafoord arbetade
mycket med olika scenarios som Mikael refererar till. Där finns tankegångarna väl
genomgångna.
KN: Till styrelsemötet fanns det dokument?
CL: Ja, man delade ut Mikaels dragning. Jag har för mig att han hade
2-3 olika scenario jag kommer inte ihåg exakt eftersom jag hade en helt annan
uppfattning.
BB: En nedskriven med olika alternativa scenarion?
CL: Ja, om vi gör så här så ser förlusten ut initialt så mycket och sedan
kan vi avveckla den t.om. 2011 januari, som var ett scenario. Jag kommer inte ihåg
dokumentet exakt men där har ni tankar på att det kan gå bättre då går det vår väg osv.
Då var det inte siffran 1150 som blev summan i hans dokument.
KN: Fanns det något annat dokument som den här gruppen hade
författat, den som du ingick i som blev tillsatt den 15 april?
CL: Nej det som togs fram var Mikaels dokument via ett antal
underscenarios som Fredrik Crafoord var huvudgubbe till som jag också tror Per
Börjesson var inne för att hjälpa till rent tekniskt och räkna på. Jag har för mig att det
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var 5 papper varav 1 var det som jag själv tror på som Tammer var med och arbetade
på där vi hade dom 850 och 300. Dom andra som kanaliserades till Mikael togs fram
tillsammans med Stefan Dahlbo.
BB: Har du själv inför det här styrelsemötet delgivit dina och även
gruppens iakttagelser till dom som skall vara med på styrelsemötet?
CL: Nej, vad jag gjorde, eftersom jag var tillsatt i gruppen och Stefan
Dahlbo var chef för gruppen så rapporterade jag till gruppens chef dvs till Stefan
Dahlbo. Han fick passning ordentligt av mig ungefär 1 vecka i förväg, jag har faktiskt
den här uppfattningen som ni har utan där är ett hål det är inte en likviditetseffekt. Det
visste han om så arbetade vi vidare under veckan. Inför styrelsemötet sa jag till Stefan
– jag kommer att reservera mig på styrelsemötet bara så du vet om det. Ja sa han det
har jag förstått vid det här laget. Jag pratade inte med övriga styrelsen det hade ju inte
var rätt, man gör inte så. Jag rapporterade den vägen. Jag frågade Stefan håller du Mats
informerad ja sa han.
BB: Jag tänkte närmast på det som ni kom fram till hamnade i något
dokument som sedan delades ut innan styrelsemötet.
CL: Nej, utan det som var… Min genomgång gav jag verbalt och dom
andra arbetade i sina grupper med Stefan, jag också de hade någon inne för att
kapitalisera och diskutera dom här om det var den uppfattningen tror jag. Det arbetet
fortgick men det var jag inte omedelbart inblandad i, jag var med på något möte bara.
Det enda som jag sett pappersmässigt är ju Königs slutdokument och jag tror jag sett
några utkast på några versioner av olika scenarios som låg bakom.
KN: Det som föredrogs i styrelsen i maj det var vad gruppen exklusive
dig kommit fram till?
CL: Ja.
KN: Det du kommit fram till framfördes det på styrelsemötet?
CL: Ja, Jag talade om min uppfattning och sa att jag håller inte med. För
mig är det ett hål i balansräkningen det är 850 plus dom här 300 som är osäkra för det
är en skattning. Jag sa att detta är gränsfall till kabinettsfråga för mig. Jag ville inte
bestämma mig vid sittande möte.
BB: Var det några som verkade lite tagna av det här resonemanget?
CL: Ja Carina Dybäck fick sig nog en kalldusch, hon blev chockad och
det sa hon också det instämde Pernilla Ström i sedan.
BB: Fanns det något resonemang innan styrelsemötet om hurvida man
eventuellt skulle fundera på den här aspekten med marknaden och information?
CL: Jag sa åt Stefan, när jag hade bestämt mig började jag känna mig
lite okonfertabel och funderade mycket på när måste man informera marknaden. Jag
pratade också med Richard Berlin, chefsjuristen, om det här. Han fick uppdraget att ta
reda på exakt. För att gå ut och säga det här på marknaden då förstörs ju
tradingmöjligheterna ganska ordentligt väldigt fort, man skadar ju bolaget och det är ju
känsligt så han fick i uppdrag att utreda det där.
BB: När kan det ha varit?
CL: Det måste ha varit straxt före styrelsemötet för det var ju efter det
att jag själv hade bestämt mig innan dess var det ingen mening att….
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BB: Funderade ni någonting i det sammanhanget på den omständigheten
att det då sedan om det är den 24 april ligger en årsredovisning ute avseende 2009 där
då den här portföljen i bokfört skick finns med?
CL: Nu förstår jag inte riktigt?
BB: Om man anser tradingportföljen är övervärderad med 850 då är det
ju så att om tradingportföljen även existerade i ungefär det skicket under 2009.
CL: Jaha, du menar så. Vi kom inte dit. Det var fullt upp att lösa här och
nu. Att hantera historien det hade man fått göra sedan. Nej det har vi aldrig gjort.
BB: På styrelsemötet hade ni några resonemang om det här med
marknadsaspekten/informationsaspekten?
CL: Nej, jag sa ju det. Du har ett problem. Har man ett, som jag ser det,
hål i balansräkningen så måste man informera aktiemarknaden. Du kan ha några dagar
fram och tillbaka. Man kan absolut inte gå ut och göra nyemission utan att tala om hur
balansräkningen ser ut var ju steg 2. Du kan heller inte göra en Q2 utan att berätta vad
som finns i balansräkningen. Det fanns tre informationssteg här som jag såg som ytterst
okonfertabla. Det var ju också en av huvudanledningen till att jag absolut inte ville sitta
kvar. Jag kan inte leva med det, det var jag tydlig med.
BB: Nyemissionen när blev den aktuell?
CL: Man pratade om det redan i den här arbetsgruppen för att fylla på i
kassan. Jag kommer inte ihåg hur turerna såg ut. Det var inte så att man kom fram till
rätt belopp på en gång. Det tog ett tag innan man var upp i en emission på 1 miljard.
Gör man en nyemission på 1 miljard så stänger man portföljen då har du mindre
kapitalbehov. En miljard hade säkert varit bra utan att jag finräknat på det. Då först
upplevde jag att marknaden var hyfsat informerad.
BB: Om man i gruppen hade resonemang att göra nyemission för att
fylla på kassan. Fanns det då någon koppling i det resonemanget och den
omständigheten att det kanske fanns anledning att tro att tradingportföljen skulle orsak
förluster?
CL: Ja, det var ju därför. Självklart var det ju för att ta hand om och
hantera tradingportföljen det var inget annat skäl, inte som jag visste om i alla fall.
PF: Förekom det några kontakter med börsen från bolaget sida?
CL: Jag sa åt Rickard Berlin att han fick undersöka saken för det här är
inte min hemmabana så han fick ju faktiskt titta på det. Såvitt jag förstod funderade han
på att vi kanske skulle prata med börsen. Jag tror inte det inträffade. Jag bad honom
skaffa en legal upinion för informationsfrågan och sedan var den andra saken uppe för
diskussion men det var aldrig något beslut på det.
BB: När det gäller anteckningar och mail som rör gruppens arbete, finns
det något sådant? Man kan tänka sig att du har anteckningar eller finns det några
gemensamma.
CL: Nej det fanns ingen gemensam på något sätt. Det som kanaliserades,
jag har många mail som själv skickat till Per och han har skickat till mig under det vi
försökte ta reda på vad som fanns bakom kurvorna och definitionerna. Det blev ett
sammasurium av email till jag tröttnade och gick upp och satte mig hos honom. I övrigt
finns det lite email när man började med den här kapitalanskaffningsidén så gick det
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några email fram och tillbaka. Jag hade gjort ett litet utkast till styrelsen som det inte
blev någonting av, dom ville inte höra på det.
BB: Har du kvar dina email?
CL: Jag har inte tagit bort dom om inte systemet tagit bort dom. Per har
säker sina kvar.
PF. Hur såg du på det sätt som man tillämpade värderingsmodellerna när
det gäller dom volatiliteter man valde för dom olika instrumenten?
CL: Jag tycker att man i vissa fall låg där man skulle och i vissa fall låg
flagrant fel framför allt på dom långa optionerna det var där den stora edgen fanns. Det
tycker jag var uppenbart fel.
PF: Var det level 3 du menar?
CL: Nej, långa instrumenten, decemberkontrakten väldigt ofta. Där hade
du en volatilitet i marknaden som låg på 25 eller kanske t.om 30 vissa dagar, nu svajar
det väldigt vissa dagar, var bokat väldigt lågt. Om då också såg att det fanns en viss
tendens i edgen att vara åt ett håll på dom här långa instrumenten. Man såg ju också i
vissa fall att, när man hade någon förlustdag så var det en viss tendens, utan att göra
någon statistisk analys, på att man använde sig av denna sedelpress för att fixa till
resultatet. Jag upplevde det i vissa så i alla fall.
KN: Sedelpress likställs med vadå?
CL: Sedelpress är likställt med att du ställer ut en option i december på
en volatilitet i marknaden på 26 så bokar du om skulden omedelbart till 15. Då har du
gjort en vinst. Jag kallar det för sedelpress. Dag1 effekt kallar man det i
årsredovisningen men jag tycker inte den är så talande som en sedelpress.
KN: Det fenomenet att man gör på det här sättet anser du det vara rätt?
CL: Nej Instrumentet måste värderas där dom ska ligga värderade. Det
tycker jag är fullständigt uppenbart. Man måst ju alltid ha regler och regler är alltid fel
på något sätt. Om man säger att den här värderingsmetoden är korrekt och att man skall
använda sig av den då måste man följa upp den med en limit och man måste hålla koll
på den. I sådana fall skall ju den här edgen slå över noll och under noll ibland då ligger
man hyfsat rätt, då kan man kanske tycka att den fungerar. Men du kan inte släppa iväg
systemet utan att ha kontroll på storleken och limiter på den.
BB: Den här avvikelsen från marknadsvärdet var det alltid åt ett håll?
CL: Ja eftersom du har en edge på 850 så ligger den ju åt ett håll.
BB: Men förekom det enstaka exempel på motsatsen?
CL: Ja har ett minne av att året dess för innan vid något tillfälle såg att
edgen gick ner under noll eller också var det två år sedan. Det har inträffat historiskt
vid något tillfälle men det är för lite.
BB: Fanss det några speciella positioner som du reagerade över när det
gäller exempelvis storleken?
CL: Ja du hade några långa decemberkontrakt som låg på
DAXS-optioner och dom var flagranta men hade olika strikar. Där hade du väldigt
stora edgar. När ni får ut positionerna från Per så hittat ni dom väldigt snabbt.
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BB: Det förekommer ett begrepp rullning, att rulla positioner framför
sig. Under din granskning av tradingportföljen kom du ihåg om du noterat några
speciella funderingar kring det här fenomenet rullning?
CL: Ja, det är bar att du skjuter positionen framför dig och stänger nu
och öppnar en ny längre bort. Såvitt jag kommer ihåg så är det flera gånger också. Det
finns också i Pers lista, han gjorde så småningom, först hade han bara en positionslista
sedan gjorde han till dom en förklaring där han beskrev att nu har den flyttat den har
stängt osv.
BB: Fanns det någon tendens att rulla över till en större position?
CL: Jag satt och letade efter det naturligtvis. Jag vet att jag satt
utropstecken vid några tillfällen men man måste göra en gedigen undersökning per
position om man ska göra den och se om det finns systematik. Du måste också se om
du gör en position så slår ju den in i riskmatrisen och då du se exakt hur den slår in i
riskmatrisen för den kanske var motiverad om du behöver få ner någon av
parametrarna, nu pratar jag inte om theta men dom andra parametrarna. Sitta här och nu
och tala om det vill jag inte göra.
BB: Det finns ett begrepp där aktivitetsregeln, man skulle teoretiskt sätt
kunna tänka sig att man kan förflytta en position från den ena lådan till den andra, från
nivå 2 till nivå 3 genom att öka omfånget av den.
CL: Jag förstår vad du är ute efter men jag såg inga tecken på det. Man
satte sina egna volatiliteter i alla fall.
BB: Diskuterades det någonting det här med rullningar och syftet med
det?
CL: Visa dagar satt vi och gick igenom portföljen så fick Fredrik berätta
var och varför han gjorde vissa bitar. Argumentationen är ju vilka riskparametrar man
skulle hantera via dom olika rullningarna.
Paus i ca 15 minuter, fortsatt förhör klockan 14.40.
KN: Var du i kontakt medrevisorn?
CL: Nej det var jag inte. Jag valde att inte göra det. Jag har pratat eller
träffat honom.
KN: Togs det upp på styrelsemötet angående kontakter med revisorn
avseende värderingar?
CL: Ordförande i revisionsutskottet, Kurt Lundström, fick i uppgift att
prata med revisorn. Lundström rapporterade att revisorn hade uppfattningen att fanns
ingen anledning att omvärdera portföljen eller ändra värderingsprinciperna.
BB: Har du hört talas om revisorsrapporter att externrevisorerna skickar
små rapporter till styrelsen med synpunkter?
CL: En väldigt viktig komponent var ju den här genomgången i
styrelsen som hade protokollerats och där man hade med bilagorna i det fallet, vissa
punkter som man gick igenom.
BB: Var det något resonemang i gruppen om just externrevisorernas
uppfattning och eventuella signaler från dom?
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CL: Ja det som diskuterades ofta eller det som nämndes var att
revisorerna var nöjda dom har gått igenom det hela och gruppen framförde att man
stämt av med revisorerna och dom har godkänt det hela. Dom har defacto skrivit på
bokslutet med dom här kommentarerna som finns i dom här tre rapporterna.
BB: Det finns en uppgift om att revisorerna skulle ha påtalat för bankens
styrelse och vd att den här teoretiska värderingen som tillämpades att den var olämplig.
CL: Det står i dom här tre rapporterna. Man diskuterar fram och tillbaka
ganska mycket. Ja det diskuterades ingående det diskuterades ordentligt om modellerna
och man skulle eventuellt fundera på att byta principer osv. Om det gjorts därutöver det
vet jag ingenting om.
KN: Du nämnde tidigare revisionsrapporter?
CL: Ja det är dom jag syftar på som är externa rapporter. Från
internrevisorerna har jag inte haft någon information alls.
BB: Vilken uppfattning har du om aktivitetsregeln hur
den var utformad?
CL: Jag tycker att om man har en volatilitet, det är bara
den som slår i det här fallet, som är väldigt avvikande ifrån var
marknaden ligger, även om det är liten handel på marknaden och den
inte passar in i aktivitetsregeln så kan man inte bortse ifrån den i alla
fall. Man måste då titta och analysera och bestämma sig verkligen för
hur man skall göra. Det är inget fel på regeln i sig men man kan inte
använda enbart den man får se hur pass mycket det ligger i småhandeln
också. Framför allt riskgruppen indikerade, om ni läser Fi:s rapport, för
mig att, i vissa fall så ligger man på så stor andel av positionerna på dom
här långa optionerna med konstiga strikar och annorlunda strikar. Man
kanske ligger på merparten av marknaden själv och då blir det väldigt
svårt att använda aktivitetsregeln. Nu har jag inte själv kontrollerat om
siffrorna är så men risk indikerade det för mig. Det är ju också ett tecken
för att det är bättre i sådant fall använda en liten handel, så får man ta det
med den osäkerheten som finns snarare än att vänta på att det blir en
ordentlig likviditet och så ligger man väldigt off när man kommer dit.
KN: Hade du några diskussioner med Fredrik Crafoord angående
eventuella felvärderingar?
CL: Jag pratade med Fredrik, han var ju med på vissa av våra möten. Jag
hade även några separata diskussioner med honom också. Han kom upp och hälsade på
oss när vi satt på risk. Nej, hans kommentar är, som alla andra, det är ju klart att det är
det som blir förlusten om ni stänger positionerna.
KN: Här och nu?
CL: Ja.
BB: Har du hört talas om begreppet historiskt hundradagars medelvärde?
CL: Nej inte speciellt. Det är i alla fall ingenting jag har fäst mig vid.
BB: När du gjorde analysen hade du då….
CL: Jo men förresten det hade med volatiliteten att göra.
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BB: Det är ingenting du analyserat närmare om man har använt sig av?
CL: Nej.
BB: Man kan tänka sig så här att antingen använder man en felaktig
modell eller annars kan man tänka sig att någon tillämpar den felaktigt. Låt oss säga att
man skulle laborera med ett begrepp hundra dagars historiskt medelvärde och säga att
man använder sig av den modellen men sedan i själva verket ha en annan siffra i
tabellen. Det är ingenting som du har funderat på?
CL: Jag har inte gjort dom analyserna. Jag vet att jag har sett en sådan
overhead passera förbi som då Per tog ut från systemet. Jag har själv inte analyserat
den.
KN: Finns det någonting i det här materialet som man kan likställa med
att någon har manipulerat med det här?
CL: Jag har inte sett någonting där jag vill påstå att någon har
manipulerat, inte som jag har sett. Jag har inte letat heller men jag har inte sett det.
BB: Det du sa tidigare att tradingavdelningen kunde ju sätta sitt eget
värde.
CL: Javisst, det pluggas in i systemet så det är inget hemligt. Därför
tycker jag inte att jag har sett att det manipulerats för när jag har varit där har dom
öppnat böckerna och där visat uppgifterna vilka volatiliteter som satts för dom olika
positionerna så för mig har det varit väldigt öppet.
KN: Har det även varit öppet för dem som var satta att kontrollera, risk
exempelvis?
CL: Ja dom plockade ut, dom har tillgång till Orcen. Dom sitt ju och kör
det själva. Dom plockar ut siffrorna som trading lägger in. Jag upplever inte att det
varit några som helst problem.
PF: Tycker du att det varit en tillräcklig kontroll av rimligheten i dom
siffrorna som dom har matat in från trading?
CL: Det är väldigt svårt för mig att säga. Ni vet ju vad jag tycker om
värderingen. Alltså kontroller har dom väl gjort men jag tycker att man har kommit till
fel slutsats. Det är ju självklart eftersom jag har en annan uppfattning om hur det ser.
BB: Jag återkopplar till det här att man kan sätta sina egna siffror. Som
vän av ordningen tycker man ändå att det borde finnas någon form av regler för vilken
siffra man då sätter för annars kan man ju få ett väldigt bra resultat, åtminstone innan
man måste realisera portföljen.
CL: Ja.
BB: Men just det här eventuella regelsystemet kring var man då sätter
vilket värde man vill men inom vissa givna ramar.
CL: Jag har inte upplevt att det funnits några specifika ramar mer än
dom som ni refererar till som rena redovisning inte som jag har i minnet utan risk hade
ju som uppgift att kontrollera rimligheten och där tycker jag att man inte gjort det. Har
man ett spann som är rimligt så måste man ju, kan man inte alltid ligga på ena sidan
som gynnar en själv om man är lite spetsig. Jag upplever att det är det snarare som är
kruxet i det hela.
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BB: Vi har sett det här resonemanget om hundradagars värde historiskt i
Fi:s rapport. Om det finns ett begrepp som heter hundradagars historiskt medelvärde
borde man kunna titta i en tabell och se vad det var. Om man hade följt en sådan regel
så ha utrymmet varit begränsat.
CL: Det är inget jag här och nu kan säga att jag sprungit på att det har
använts, nej.
BB: Har det förekommit resonemang i slutet på 2009 i december om att
stänga delar av portföljen och att det då skulle uppstå en kostnad?
CL: Snack i korridoren, ja det har jag hört. Jag tror det var Agneta
Nordgren som nämnde någonting för mig om den saken. Det är ingenting som jag har
sett nedskrivet.
KN: Du har tidigare berättat att du kom in i det här för att det var
problem med tradingen. Den del som valts ut från trading var det en problemdel som
valts ut från den ordinarie portföljen? Var det något speciellt syfte med den utvalda
biten?
CL: Jag vet ju inte riktigt varför man hade gjort splitten där man gjorde.
Det var ju två personer som rattade dom. Var och en körde väl sin egen portfölj och
varför den exakt såg ut som den gjorde är ren historia det hade ju inträffat långt innan
jag kom dit. Fredrik hade ju den s.k. problemportföljen medan Tamer hade normal
trading som var en helt annan dimension när jag lyssnade på honom utan att kontrollera
hans siffror närmare. Jag var ju inte med vid splitten.
BB: Svaret ligger väl delvis den rubricering vi använder,
problemportföljen.
CL: Ja och extremt stora positioner.
KN: Var det några tänkta mål med portföljen när du kom in? Skulle den
avvecklas eller skulle den leva vidare?
CL: Jag har inget bra svar där.
KN: Fredrik Crafoord har uttryckligen inte sagt att det var tänkt att
avveckla en del eller hela?
CL: Nej inte som jag har i minnet men det vore inget konstigt i det.
BB: Har pratat med Crafoord om aspekten med vinstvarning?
CL: Nej inte alls. Det var ju inte hans område heller. Nej vi pratade
aldrig om sådant.
BB: Hade du någon rekommendation på styrelsemötet eller innan vad
man skulle göra med den här portföljen? Att den är felvärderad är en sak men man kan
ju tackla det på olika sätt.
CL: Ja, Mats ju på det här konstituerande mötet innan vi visste hur det
såg ut eller åtminstone innan jag visst hur det såg ut, han sa att huvudspåret är pysa ut
det. Exakt vad som menas ytterligare det vet jag inte, sen fick vi göra som vi ville i alla
fall men det var en kommentar. Jag kommer inte ihåg om det var på styrelsemötet eller
strax efter vid kaffet. Det är det enda som jag hört som är i linje med vad du frågar efter.
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KN: Men alla var fullt medvetna, som deltog i det här, att det här var en
problemfylld tradingportfölj?
CL: Ja i moderstyrelsen annars hade dom inte tillsatt oss i gruppen. Det
tar jag bara för givet nu gör jag ett antagande. Ja så måste det naturligtvis vara. Den
hade ju varit , återigen, uppe på dom här tre revisionsgenomgångarna så var det en
speciell passus om själva tradingportföljen.
BB: Av vilka skäl avgick du?
CL: Jag avgick därför att, vi hade diametralt olika uppfattning om hålet i
balansräkningen. Jag hävdade att det var ett hål, det måste bokas upp. Även om det inte
kanske tekniskt sett inte skall bokas, det är upp till revisorerna lite att bestämma där får
ni prata med specialister. Man måste faktiskt meddela det här till marknaden man kan
inte mörka det eller bara låta det ligga, det är det absolut viktigaste. Sedan har du dom
här tre informationspunkterna det går inte att inte berätta det här för marknaden.
BB: I intervjun som Fi hade med dig ett resonemang om Q2 rapporten.
CL: Det är en av informationspunkterna nyemissionen, Q2 och
omedelbart naturligtvis först. Det var dom tre jag syftade på.
BB: Q4 2009 så gick man ut den 29 januari 2010 med att berätta om att
trading gått minus med 49 milj. Kommer du ihåg om man i den här gruppen pratade
någonting om vad den här förlusten bestod i?
CL: Nej, i styrelsematerialet så fanns det väl uppdelat, har jag ett
dunkelt minne av, om det kom från den riktiga tradingen eller problemportföljen.
BB: Du har inget minne av om man har skrivit ner delar av
problemportföljen?
CL: Om det var en omvärdering eller realisering menar du?
BB: Ja.
CL: Det kommer jag absolut inte ihåg.
BB: Men kommer du ihåg om man tog ner värdet på den på något sätt?
CL: Nej, inte i huvudet.
BB: I gruppen pratade man någonting om problematiken kring det här
om dag 1-resultatet alltså att man bokför, man köper en sak för 100 kr och sedan
samma dag skriver man att den är värd 120 så tar upp 20 i vinst, och vad det hade för
konsekvenser för redovisningen?
CL: Nej inte konsekvenser på redovisningen, nej. Fenomenet tittade vi
på, emellanåt, när vi gick igenom position för position. Jag vet att jag hade en sådan
diskussion med Stefan. Inte effekt på redovisningen, nej. Det är ju den som kommer in
i edgen bar rakt upp och ner.
BB: Man kan ju tänka sig att siffran används till något inte bara i
tradingavdelningens system och risksystem utan att den går vidare till
ekonomiavdelningen och inflyter i den löpande bokföringen?
CL: Nej, vi hävdade då att dom inte var inblandade dom får siffrorna
direkt så dom kan vi nog ta bort ur sammanhanget.
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BB: Dom här 20 kr jag talade om blir ju en vinst.
CL: Ja just det.
BB: Det påverkar ju bokföringen, årsredovisningen, kvartalsrapporter
och annat. I min förställningsvärd så siffran då slutligen landa hos ekonomi för att då
kunna inflyta i dom här olika bokföringssystemen.
CL: Jag frågade Mattias Arnlund det när jag pratade med honom. Han
svarade den där redovisningen sköter inte jag den kommer hit i färdiga siffror eller
någonting sådan sa han. Han förklarade att han lägger sig inte i den biten.
BB: Därifrån den kom, är ifrån…
CL: Tradingen via risken. Så vitt jag förstår borde det vara från risken,
jag är lite osäker, som skickade det direkt in till redovisningen.
BB: Dom som skickade iväg det till ekonomi talade du med den enhet
som bara skickade iväg siffrorna?
CL: Jag pratade med risk och jag tror att det var dom som skickade in
det. Jag hade ju långa diskussioner med såväl med Per som med Agneta och så lite med
dom andra två flickorna.
BB: Vad var deras uppfattning som du kan komma ihåg? Att det här var
rätt och riktigt eller?
CL: Nej, som jag sa till Fi också att Agneta tycker ju till och säger att
hon rapporterar siffrorna så är hon nöjd med det. Vi hade väldigt olika uppfattning och
det ju därför jag ansåg att hon kanske inte var rätt person på det jobbet.
BB: Så ekonomi tycket det att vi bara skriver upp det vi får och risk
säger att vi bara skickar iväg det vi får?
CL: Ja, nej alltså att ekonomi säger det att tar emot det, så uppfattade jag
Mattias. Agneta hon tittade på siffrorna och gör den här lilla genomgången vi pratade
om och hon sedan hävdade också till mig att hon informerade ledningen sedan var det
inte hennes grej, nu använde hon inte det uttrycket men det var åt det hållet. Det var så
jag uppfattade läget.
BB: Ingen av de två grupperingarna tyckte egentligen att deras ansvar då
att vad som flyter in i eller dom är inte skapare av den här situationen på något sätt?
CL: Så upplever jag diskussionen.
BB: Men att risk då ändå skulle ha talat med ledningen om just den
aspekten.
CL: Dom hävdade att dom informerade om volatiliteterna hur dom såg
ut.
BB: Men det kanske inte exakt samma begrepp som att man säger att
man, effekten av det här blir då att vi visar att vi gick med vinst då 20 kr här.
CL: Jag tycker att det har fallerat där.
BB: Har ni talat om den här omständigheten i styrelsen med det här med
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dag 1-rusultatet?
CL: Jag var bara med på konstituerande styrelsemötet och där jag
reserverade mig. Jag har inget minne att vi pratade om dag 1-effekt, nej.
BB: Har du något minne av om du pratat med Crafoord om det?
CL: Vi hade ju, under dom här diskussionerna vi försökte reda ut
portföljen hur den såg ut var positionerna kom fram och tillbaka så hade du
diskussioner om det kopplat till theta-risken det var oftast den som kom upp med
Crafoord under dom här mötena. Jag pratade ju inte särskilt mycket med Crafoord men
det var ofta att vi var tvungna att ordna till theta och då gjorde vi den här affären. Det
var ofta den riskkomponent som kom i koppling till just den typen av affärer.
BB: Känner du till om någon annan finansiell institution har använt sig
av den här dag 1-resultatet?
CL: Det får jag verkligen hoppas att dom inte har.
PF: Vad är din uppfattning om hur vd och resten av styrelsen vad dom
hade för kunskap och förståelse för den problematiken som du beskrev för dom?
CL: Dom flesta har jag inte träffat vissa har jag inte sett ens en gång så
det kan jag omöjligt uttala mig om. Jag tycker att Stefan gjorde ett jättejobb när det
gäller att sätta sig in i portföljen under dom veckorna jag var där, resten kan jag inte ha
någon uppfattning om, men då la han verkligen manken till och både såg till att hjälpa
så att jag fick allt vad jag ville ha och att han själv satte sig in i tradingportföljen hur
den funka. Vilka parametrar hängde ihop med vad osv.
PF: König?
CL: Man får inte släppa igenom sådant här.
PF: Det är en sak att få en siffra på 850 på bordet men att förstå vad det
innebär var den kommer ifrån och vad som kan hända sedan det är lite grann jag är ute
efter. Den lite djupare förståelse för eventuella följdeffekter, hur gör vi nu?
BB: Det finns ju två följdeffekter där antingen den här tekniska när
gäller tradingportfölj och värdering av den en annan är ju då en annan aspekt nämligen
den här redovisningsmässiga om man då finner att man har 850 milj för lite i
balansräkningen så kan det få konsekvenser för resultatet också. När det gäller den här
frågan så kan man dela upp det, den här tekniska förståelsen hur man värderar är en sak
men den här att man är medveten om vad siffrorna kommer att få för konsekvenser det
är två olika saker. När det gäller just den här tekniska förståelsen är det den du är ute
efter?
PF: Ja det var den jag var ute efter, ja. Där kunde du svara för Dahlbo
men inte för de andra.
CL: Nej jag har väldig svårt att se det. Det var två förståelsenivåer en
med sunt bondförstånd och sedan den tekniska förståelsen. Nej jag tycker inte jag har
på fötterna för att uttala mig där faktiskt.
BB: Du har bara varit med på två styrelsemöten?
CL: Ja jag var adjungerad på konstituerande mötet och sedan var jag
med på det som jag reserverade mig och det var ju moderbolaget.
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KN: Det här mötet hölls ju den 17 maj. Var det bara en händelse att
den18 då att Fi kontaktades?
CL: Nej, på styrelsemötet, det måste vara protokollerat, så gavs väl
Rickard Berlin i uppgift att prata med Fi. Om det var på styrelsemötet eller förmötet då
han fick uppgiften att tillsammans med Mikael Köning.
BB: Vad skulle dom säga där enligt dom instruktionerna? Vad skulle
dom meddela eller ventilera med Fi?
CL: Jag kommer inte ihåg någon exakt instruktion, det har jag inget
minne av.
BB: Men det gällde värdering av tradingportföljen?
CL: Problematiken som sådan, tradingportföljen, exakt vilka
komponenter och hur det gick man förbi.
BB: Men fick han instruktioner/uppdraget av?
CL: Men vänta nu var det den 17? Nej det kan det inte ha varit.
KN: Styrelsemötet var den 17 och den 18 kontaktas Fi av HQ Bank.
CL: Nu kommer jag ihåg. Han gavs ju instruktionen när jag satt med vid
ett möte och sedan pratade jag med honom efteråt då kan det inte vara det mötet. Jag
får backa där det måste ha varit ett annat möte när han gav instruktionen att prata med
dom. Det har jag då inget minne av inte på det mötet, nej. Det hade ju varit helt
naturligt men inte som jag kan komma ihåg.
BB: Kan det då ha varit på en av gruppens möte?
CL: Ja det kan det mycket väl ha varit.
BB: När låg det närmast i tiden i förhållande till 17 maj?
CL: Vi hade möte var och var annan dag. Vi hade många möten. Var det
inte formella stormöten så var det småmöten så det pågick kontinuerligt i arbetet.
Förhöret avslutat klockan 15.05.
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Bilaga
2
Bilaga till Förhör 2010-09-29 14:10, diarienr 9000-K1634-10
Beskrivning

Vid förhör den 2012-05-28 lämnade Norgren en kopia av förhör den 2010-09-29 där hon gjort
ytterliggare rättelser.
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Stockholm FMK

9000-K1634-10

Hörd person

Personnummer

Norgren, Kerstin Agneta
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
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Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör angående HQ.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas
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Förhörsledare
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Förhör med Agneta Norgren.
Förhörsplats. Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15, Stockholm.
Förhörsdatum: 2012-05-15, med början kl 09.00.
Förhörsledare: Krinsp Kenneth Nihlvin och Krinsp Leif Lundqvist.
Förhörer avser avvecklingen av den s. k. FC portföljen.
Förhöret skrivs efter hand på ordbehandlare, men tas även upp på ljudband.

Vilka fick tillgång till edgen och till vegaanalyser, på vilket sätt, från när och hur ofta?
Förevisas förhörsbilaga B.
Bilagan är ingen del av en instruktion. Nina har tagit fram denna för att presentera för någon
bank, kreditgivare. Kreditgivarens riskanalytiker ville ha en uppdatering av vad som gick ut.
Mail skickades vid limitöverdrag. Det skickades till hela styrelsen i HQ bank plus Mats
Qviberg. Det står i sammanställningen från mitten av oktober 2009. Detta hade dock även
tidigare i vart fall meddelats vd och styrelsen även före mitten av oktober 2009. På vilket sätt
kom dock Norgren inte säga. Vid styrelsemötena i banken presenterades det även grafiskt hur
limiterna utvecklats från föregående styrelsemöte plus hur överdrag hade uppkommit, skälen
till det, samt hur det skulle åtgärdas och när.
Fram till det att Mikael König blev vd närvarande Norgren fysiskt på styrelsemötena i bank.
Därefter presenterades detta i form av grafer på det sätt som presenterats även tidigare men nu
även med en skriftlig rapport. Norgren närvarade dock inte på mötena.
Den rapport som Norgren upprättat skickades ut av styrelsens sekreterare till
styrelseledamöter. På servern fanns en mapp där riskavdelningen lade in sådant som skulle till
styrelseledamöterna inför möten.
Risk följde edgen men rapporterade istället avvikelse mellan teoretisk värdering och
marknadspriser vid rak volatilititet, dvs vegaanalyser.
Varje dag vid dagens slut upprättar tradingen en riskrapport som stöds av en gigantisk orc
rapport. Det fanns ett antal parametrar, x antal kolummer.
Det var något som Patrik Enblad infört.
Chef för trading skrev på denna rapport vid dagens slut och intygade riktigheten av rapporten.
Denna rapport går till risk som sedan efter granskning dagen efter skickar ett riskmail till
styrelsen i banken och till Mats Qviberg.
Det var från och med hösten 2009 som riskrapporten (styreslemail avseende trading) på detta
sätt skickades på morgonen till hela styrelsen i banken , och till Mats Qviberg, med
kommentarer om det förekom limitöverdrag.
Den som heter daglig riskrapport i sammanställningen fanns redan sedan långt tidigare och
skickades då till vd, koncern och ekonomichef (Mattias Arnelund) och controller.
I riskrapporten har hela tiden funnits ett teoretiskt värde och ett marknadsvärde. Skillnaden är
edgen.
Moderbolaget har inte fått någon sådan rapportering från riskavdelning, förutom Mats
Qviberg och övriga styrelseledamöter som också ingick i bankstyrelsen. Den rapporteringen
ansvarade vd Mikael König för.
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Fredrik Crafoord.
Vad hade varit Fredrik Crafoords förslag om avveckling under sommaren 2009?
Norgren kan inte säga att han påstått det. Han fick dock en fråga om hur man skulle stänga ner
en del av risken varaktigt. Han hade dock då nämnt, men inget som Norgren inte hört, att det
skulle kosta ett visst antal miljoner att stänga ner risken. Att han skulle stänga hela portföljen
på ett bräde har han inte sagt. Det har varit fråga om att stänga ner risk.
Norgren har fått en utskriven kopia av förhöret och när Norgren återkommer till förhör den
2012-05-28 gör vissa honrättelser och Norgren har dragit sig till minnes vad som hände
sommaren 2009, i slutet av juli. De flesta var på semester och så även Fredrik Crafoord.
Norgren och Crafoord talade med varandra per telfon. Samtalet spelades in, vilket alla samtal
från Norgrens telefon görs. Samtalet var beträffande en hög bibehållet riskmandat eller utökat
mandat. Risks grundinställning är alltid att eftersträva så lågt riskmandat som möjligt.
På fråga vad det skulle kosta att stänga ned risken varaktigt hade Crafoord, som Norgren
minns det, sagt beloppet 50 miljoner kr. Crafoord sade då att de inte ville ta den kostnaden.
Om han då avsåg hela eller delar av styrelsen kan Norgren inte säga. Hon kommer inte ihåg
om han nämnde något specifikt namn.
Norgren frågade om man inte gjorde minskningen av risken nu, skulle man då riskera att få en
större kostnad om man stängde risken senare. På det svarade Crafoord att det inte var hans
bedömning. Norgrens är inte säker på att Crafoord ville stänga ned en del av risken då vid det
här tillfället. Norgren menar att stänga ned risk är ett sätt att avveckla portföljen.
Norgren talade sedan både med König och Dahlbo och berättade vilken inställning Crafoord
hade. Crafoord hade själv i vart fall även talat med König. Det resulterade i att han fick en
förlängning av det tidigare utökade mandatet. Om Crafoord inte skulle ha fått en förläng av
det utökade mandatet då vi den tiden var det alltså en bedömning enligt Crafoord att det skulle
ha resulterat i en kostnad av troligtvis 50 miljoner kr.
Norgren informeras om att Fredrik Crafoord uppgett att utställda positioner under
hösten 2009 rullats in i 2010, istället för att ta förluster som han föreslagit under
sommaren 2009.
Vad har Agnetha Norgren för minnesbild av detta och vilka var emot att ta förluster
sommaren/hösten 2009?
Norgren har aldrig deltagit i dessa diskussioner, så vem som var emot vet hon inte, om det nu
har framförts. Däremot fick Fredrik löpande frågan, om han inte fick, eller fick behålla ett
utökat mandat, vad skulle det då kosta att återgå till det normala mandatet, dvs minska risken.
Crafoord har också uppgett att även Norgren ville ta förluster sommaren 2009
Stämmer det?
Norgren hade inte någon sådan plattform eller roll så att hon beslutade om att ta förluster eller
ej.
Fredrik hade dock tagit en mindre position i augusti 2009 som gick till lösen i juni 2010.
Norgren hade diskuterat med Fredrik att positionen skulle värderas till marknadspris om
portföljen skulle avvecklas innan årsskiftet. Han sade då att den var likvid och att han kunde
avveckla den när som helst. Detta rapporterade även Norgren till styrelsen.
Han hade tagit positionen som en hedge.
Fredrik Crafoord har uppgett att portföljen förlorade ca 4-500 miljoner från juli 2009
marknadsmässigt till december 2009.
Varför har inte detta påverkat resultatet i motsvarande grad?
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Norgren kan inte säga att den förlorat i värde på det sättet. Norgren var tillsammans med Nina
Hernberg i styrelsen i bank i oktober 2009 och hade varit där även i augusti, väldigt kort.
De talade då om bl. a. värderingstekniker.

Förhörsbilaga Ua.
Mail från Agneta Norgren till Anders Malm den 2010-08-08, där Norgren bl. a.
beskriver att Nina till den 17/9 2009 sammanställt skillnader i
marknadsvärdering/teoretiskt värdering för Dax/Omx avseende 4 separata datum och
höll en separat presentation för Curt L.
Och mail från Agneta Norgren till Mikael König den 2009-09-17,
”Detta har Nina skickat som underlag för morgondagens diskussion”
med bilagan DAX&OMX 090911.xls.
Norgren tillfrågas om det är denna presentation som avses?
Det är detta Norgren syftat på i mailet till Malm.
I excel dokumentet framgår bl. a. (Ua 7)
20090821 -151 939 600,
20090831, -237 111 925
20090907, -206 628 104
20090911 – 255 455 602.
Är det dessa belopp avseende 4 separat datum som presenterades för Curt Lönnström?
Norgren var inte med vid träffen med Lönnström, såvitt hon kan komma ihåg, men hon utgår
ifrån att det var dessa belopp som presenterades.
Är det vegaanalyser, dvs avvikelse vid rak volatilitetet mellan atm och teoretisk värdering?
Det skall det vara.
Förevisas förhörsbilaga Ub. Mailkommunikation från Agneta Norgren till Mikael König
med rubriken. Vad det kostar att stänga portföljen till årsskiftet?
Vilka var med på det måndagsmöte där Curt oroade sig för att portföljen är kraftigt
felvärderad?
Norgren, Richard Berlin och Mikael König, Mattias Arnelund och Erik Kjellber hade ett
stabsmöte varje måndag som inte protokollfördes. Där hade förmodligen König sagt att
Lönnström oroade sig för att portföljen var kraftigt felvärderad. Norgren har inte själv
diskuterat med Lönnström
Norgren och Nina Hernberg hade väldigt kort varit med på styrelsemötet i augusti. Fredrik
ville ha en utökat riskmandat om 200 miljoner i säg två veckor. Då tyckte Stefan Dahlbo att
det utökade riskmandaten borde vara lite längre i tid och så blev det också.
Norgren vet dock inte om det fördes någon diskussion om värderingen på detta styrelsemöte.
Norgren har som sagt inte själv av Lönnström hört att han oroade sig för värderingen, det är
något som König framfört till Norgren och när hon läser sitt mail så ser det ut som att den
värdering som Nina tagit fram har sin grund i denna oro från Lönnström.
Vilka andra var med vid presentationen, se bokningsmail?
Norgren kommer inte ihåg mötet med Lönnström. Det är dock möjligt att hon var med.
Hon kan ha varit med.
Vad kostade det att avveckla?
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Norgren har inte en aning. Ett pris som gäller kl 10.10, det kanske inte gäller kl 10.15. Det
kan ingen säga. Rapporterna kan möjligen ge en hint om detta. Det förutsätter att priser finns
på tillräckligt många instrument och tillräcklig volym.
I augusti hade Norgren föreställningen att nya positioner inte skulle tas långt in i framtiden.
De hade dock uppdraget att titta på värderingen utifrån going concern.
Det var en stor rörelse i portföljen, intradag. När de slutade i omx, omx förföll, hedgade
Fredrik i högre grad i dax därför att dax hade en högre likviditet. Riskavdelningen hade köpt
statistik för att få underlag till aktivitetskriterierna. Hur det sett ut en månad tillbaka. Den
statstiken visade vilka instrument och i vilken frekvens instrumenteten handlades, av de
instrument som fanns i portföljen. De uppfyllde inte HQ:s aktivitetskrav som var avstämt med
revisorerna.
Portföljen minskade inte i omfång. Bl. a. ekonomichefen Arnelund hade full insyn i detta och
även hela styrelsen. Styrelsen ser dagligen i riskmailet omfånget av portföljen.
Fredrik sade i augusti att daxpositionerna var likvida instrument, men det visade sedan inte
var så enligt de aktivitetskriterier som tillämpades. De var inte så likvida att de enligt HQ:s
värderingsprincip skulle värderas till priser i marknaden.
Vad var reaktionen från Lönnström och vad beslutades?
Det kommer Norgren inte ihåg, men Nina kan komma ihåg eftersom hon var föredragande.
Ur mailkommunikationen med Mikael König (Ub).
”Jag har uppfattat den frågan som ställdes på stabsmötet som att vi skulle utveckla den
frågeställning som belystes på förra styrelsemötet, dvs vad kostar det att stänga portföljen
en viss dag givet de parametrar som gäller just vid det tillfället?
Redogör för diskussionerna och vad som föranledde dem?
Norgren kommer inte ihåg diskussionerna. Men det är säkert så att frågeställningen varit vad
kostar det att stänga portföljen ett visst datum givet dom priser som finns. Det är därför Nina
fått ta fram presentationen som visar detta vid fyra tidpunkter.
Dessa är dock redan passerade när presentationen görs. Det man egentligen visar är
prisavvikelser i marknaden vid bestämda tidpunkter.
Berätta om diskussionerna vid detta måndagsmöte?
Stabsmötet och måndagsmötet är samma sak. Hon kommer dock inte ihåg vilka diskussioner
som fördes.
Var du med vid stabsmöten, måndagsmöten?
Ekonomichef, chefen för administration, riskchef, compliance officer, chefsjurist och vd var
med. Det var åndagsmöten där de skulle få träffa vd och vd skulle träffa dem. Sedan fanns
också ett ledningsgrupp, men där var Norgren inte med.
På annat kalkylblad i mailet till Mikael König, förhörsbilaga Ua 6, finns ett mail
inklistrat, från Nina till Agneta Norgren och Per Börgesson.
Hej Fredrik gjorde två affärer i Odax juni-2010 igår kväll. Han stängde en kort position
F5500 och sålde, dvs ökade sin befintliga position, F6000. Enligt simulering idag gjordes
affärerna till en volatilitet på 24-26%. Den teoretiska volatiliteten är 20% och vega för juni
är -44 MSEK i skrivande stund.
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Vilka diskussioner fördes om att positioner rullades in i framtiden med stora positiva dag 1
resultat?
I och för sig är det en del i tradingelementet. Att man gör något i marknaden där man kan se
ett positivt resultat. Man hade inte förrän i februari mars 2010 diskuterat om i vilken
omfattning man skulle gå in och tittat på enskilda större transaktioner och diskuterat detta
med Stefan och Mikael.
Man hade dock även tittat på större positioner för att se, finns det ett pris eller inte. De
granskade alla volatiliteter, för att se vilka volatilitet som gällt för samtliga instrument under
dagen och om man ändrat volatilitet.
Detta var en stor position och Nina hade granskat till vilket pris affären gjorts. Hon ser att det
är en ny stor position och då tittar då på volatiliteterna, jämför den volatilitet som Fredrik
handlat till och den han åsatt instrumentet enligt rak volatilitet.
Fick man inte ta förluster?
Det fanns inget mandat som sa hur stora förluster man fick ta.
Skulle den teoretiska volatiliteten för junioptionerna sättas till de priser Crafoord gjort
avslut på så skulle det innebära ett försämrat resultat om 4 till 6 gånger 44 miljoner kr,
dvs mellan 176 och 264 miljoner kr.
Fick man inte ta förluster vid avslutning av FC portföljen?
Vad man gjorde på enskilt instrumentnivå fanns inget som reglerade. Det var trading själva
som bestämde vad som skedde på varje enskild position. Risk tittade på vinst eller förlust
efter en teoretisk värdering.
I pm 2009-07-13 från revisorsakten framgår från möte mellan KPMG och HQ Risk att
avvecklingen av tradingportföljen pågår och att merparten kommer att vara utsläckt
eller i frontmånaderna per 2009-12-31 (deltagare Agnetha Norgren, Nina Hernberg,
Peter Svensson och Marc Karlsson).
I pm 2009-09-15 från möte mellan KPMG och HQ Bank anges att avvecklingen av
tradingportföljen fortsätter enligt plan (deltagare Mattias Arnelund och Peter
Svensson).
I pm 2009-10-22 från möte mellan KPMG och HQ Bank anges dock att
avvecklingsprocessen avstannat under sensommaren, då nya positioner hade tagits i
Odax-relaterade papper (deltagare Agnetha Norgren, Mattias Arnelund och Peter
Svensson).
Förevisas förhörsbilaga Ua8, som visar 090911 en edge på 236 miljoner för daxoptioner
med lösen i juni 2010 och förhörsbilaga Ua 9 som visar att den sista juli hade det bara
funnits två odaxoptioner med lösen i juni 2010 med en sammanlagd edge på ca 63
miljoner kr.
Varför fick inte KPMG vid mötet den 2009-09-15 veta att nya positioner tagits med lösen i
juni 2010 med ett stort dag 1 resultat.
Norgren vet inte varför revisorerna inte fått veta om de nya positionerna med lösen i juni
2010. Om det varit stora dag 1 resultat när de tagits vet Norgren inte. Hon kan bara komma
ihåg den om den position hon själv blivit uppmärksammad på och fråga Crafoord och som
hon relaterat till styrelsen i augusti 2009. Med det var en junioption.
Vilken information lämnade vid mötet den 2009-10-22?
Norgren kommer inte ihåg men ser från protokollet vad som uppgetts. Hon tror att vid mötet
med revisorerna den 15 september hade Arnelund diskuterat utifrån rapporten den 30/6.
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Hon tycker att det verkar rimligt det som står i dokumentationen från mötet den 22 september.
Varför hade avvecklingen avstannat och vilka i HQ Bank och HQ AB hade fått information
om att avvecklingen avstannat.
Norgren vet inte varför styrelsen ändrat avvecklingsplanen. Styrelsen kan inte säga att
avvecklingen gick enligt plan om planen var att stänga innan årsskiftet. Det framgår av pmet
den 22 oktober att styrelsen är införstådd med att positionerna kommer att kvarligga efter
årsskiftet. Det var dessutom så att styrelse i riskmailet dagligen fick information om
portföljens omfång. Man kan då inte var i uppfattningen att portföljen minskar.
Så i vart fall de som satt i banken styrelse har fått information om detta. Stefan Dahlbo, Curt
Lönnström, Thomas Erseus och Mikael König är med i båda styrelserna.
Norgren påtalar att revisorerna i pm 2009-10-22 hänvisar till risk kontrollvärdering per 200909-30 där det framgår uppgifter beträffande mars och junipositioner med lösen 2010.
Styrelsemötet i HQ Bank AB den 13 oktober.
Ur Caroline Neuraths bok
Sid 139. Den 13 oktober 2009. Nina Hernberg gjort en genomgång av tradingens
värdering.
Om vi ska anpassa vår värdering till marknaden skulle det kosta 300 miljoner, var det
budskap hon levererade på styrelsemötet.
Sid 140. Två stora optioner i tyska dax, teoretiskt värderat trots att det omsätts relativt stora
volymer i marknaden”
Sid 141. I ett mail till HQ Banks ordförande Stefan Dahlbo skriver riskchefen Agneta
Norgren senare irriterat om hur de, med facit i hand, hade mage att skicka iväg Nina från
mötet utan att låta henne tala till punkt för hon försökte slå larm om hur det såg ut. Ett
mail som skickades först sommaren 2010.
Vad har Agneta Norgren för minnesbild av styrelsemötet den 13 oktober. Vem och vad var
orsaken till att Nina fick lämna styrelsemötet?
Norgren förklarar att Stefan Dahlbo var med på styrelsemötet. Det Neurath redogör för
stämmer inte med verkligheten. Norgren och Hernberg var med på styrelsemötet. Det fick
lämna mötet när Mikael König tyckte att de lämnat tillräckligt med information. Mikael var
kritiskt missnöjd, särskilt med Ninas presentation. Mikael König är en kritisk person. Han ser
hellre något negativt i någonting än han ser det positiva i något. Det var en presentation, 6 till
7 power pointbilder. Det var väldigt konkret. De hade träffat revisorerna. Det var med hänsyn
till vad som krävs enligt IFRS och IAS 39 och värderingsproblematiken inför årsskiftet. Där
de redogjorde för de krav på hur de skulle värdera. Nina Hernberg visade även ett extrakt av
en riskmatris. Samtidigt har Fredrik framfört sin syn på avveckling där han framför till
styrelsen att det skulle vara mer ekonomiskt att dra ut på avvecklingen på junipositionerna.
Risk tillstyrkera att man förlänger mandatet (overnight) men att risk tycker att man skall
minska junipositionerna. Det var därför att portföljen skulle avvecklas. Vid det tillfället hade
de varit i den uppfattningen att det var det man var ifärd med att göra.
När det gäller 300 miljoner kr så har Norgren inget minne av detta belopp, men det hade
förekommit vegaanlyser, avvikelser mot marknaden. Hon kommer inte ihåg hur stor
avvikelsen då kan ha varit.
Vad skulle det ha kostat att avveckla FC portföljen genast?
Det vet ingen.
Vad skulle det ha kostat att avveckla FC portföljen till årsskiftet?
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Norgren har ingen uppfattning. Om hon får titta på vegaanalyser kan hon säga hur stor
avvikelsen varit mellan värderingstekningen och marknadspriset vid just det tillfället. Risk
gjorde en kontroll utifrån det sätt som de stämt av med revisorerna.
Om Curt Lönnström blir orolig att läsa något sådant så kan Norgren förstå det. Det var en stor
portfölj med avsaknad av eller osäkra priser i marknaden.
Vilken information lämnades på styrelsemötet i HQ AB dagen innan den 12 oktober?
Norgren har ingen aning. Risk rapporterade inget till HQ AB:s styrelse. Den rapporteringen
sköttes av Mikael König, Stefan Dahlbo eller Curt Lönnström.
Carloline Neuraths bok
Sid 142. 14 december. Måndagsmöte.
Mikael König. Vore det inte lika bra att riva bort hela plåstret.
FC. Stänga hälften till en kostnad av cirka 150 milj kr.
Vinstvarning?
Qviberg. ”En bankir håller korten nära kroppen”.
Banken inte ”släppa väder offentligt”.
Att diskussionen om att stänga tradingen och vinstvarna fördes det här datumet stöds av ett
internt mail som jag tagit del av mellan Fredrik Crafoord och Mikael König.
Var Norgren med på detta måndagsmöten?
Norgren var aldrig med. Det var Stefan Dahlbo, Mikael König, Mats Qviberg och Fredrik
Crafoord. Norgren känner inte till diskussionen om att stänga hälften till en kostnad av ca 150
miljoner.
Hon hade första gången i april 2010 när hon befann sig i samma rum som Catarina Lagerstam
och Per Börgesson när Lagerstam och Börgesson talade med Tamer i telefon. Tamer säger då
till Lagerstam och Börgesson. ”Men Fredrik ville stänga ned risk vid årsskiftet”. Vad det
skulle kosta har Norgren inte hört.

Enligt Fredrik Crafoord var Agneta Norgren inte nöjd med värderingen och tog
initiativ till den värdering som skedde den 22 december
Stämmer det?
Det stämmer. Det var hela riskavdelningen som tyckte likadant. De tyckte att ett instrument
låg för högt eller lågt.
Vilka var med?
Förhörsbilaga D.
Vegaanalys trading 20091221.
I angiven vegaanalys framgår att en ändring av volatiliteten för de optioner med lösen i
mars 2010 från HQ:s teoretiska, 27,5 till den implicita volatilitet ATM som den såg ut
den 21 december 2009, skulle kosta 82 miljoner. Fram till årsskiftet har sedan
volatiliteten för daxoptioner med lösen i mars 2010 sänkts från 27,5 till 25
För alla dax optioner med lösen under 2010 skulle en motsvarande ändring kosta 240
miljoner kr.
Vilka var med vid mötet den 22 december 2009?
Stefan Dahlbo var med och hon tror att König var med på telefon och Nina Hernberg och
Agneta Norgren var med.
Hur gick diskussionerna?

7
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Skälet till att risk ville ha än ändring till stånd var att mars kunde anses vara aktivt handlad
och då skulle det enligt HQ:s värderingsmodell värderas till marknadsvolla.
Stefan hade tyckt att det var en stor spridning på volatilitet (prisbild) melland de instrument
HQ hade med lösen i mars.
Vilka var med och beslutade?
Det var nog så att Fredrik eller Tamer själv genomförde förändringen.
Effekten av förändringen av marsvollan blev att volatiliteten över tiden inte blev linjär.
Framgick det vid diskussionen vad en sänkning av marsvollan från 27,5 till 25 skulle kosta?
Det är ingen svårighet att se. Det kan alla se. Dahlbo och König hade helt klart för sig vad det
skulle kosta att sänka från 27,5 till 25.
Diskusterades det att utställda positioner (månader) var undervärderade och innehavda
övervärderade?
Det framgår tydligt i vegasammanställningar vilka månader där HQ är korta och vilka där
man är långa och åt vilket håll värderingen slår om man skulle anpassa till de priser som fanns
i marknaden. Stefan och Mikael ser även på daglig basis vilka månader där HQ korta och
långa, men kan inte svara på vad de tittat på. Fredrik Crafoord och Tamer Torun har
fullständig kompetens när det gäller detta.

Förevisas förhörsbilaga F.
Nina Hernberg har skickat mail till Fredrik Crafoord den 28 december.
Vi ser att du sänkte vollan för ODAX mars från 27,5 till 26% i onsdags. Dock utan någon
resultateffekt. Vad/vilka transaktioner har ”neutraliserat” effekten av volla ändringen?
Hur ser du på värderingen av ODAX januari 2010? Vad tänker du göra?
Fredrik Crafoord har svarat.
Jag köpte januari 5300 puts och sålde juni 5600 puts. I samtalet med Stefan D kom vi
överens om att utnyttja skewen för att kunna minska värderingsrisken i mars. Vad gäller
januari är jag flexibel, jag kan säkna vollan till 22 eller 23 om ni är ok med att mars då är
högre.
Hernberg ställer sedan följdfråga i nytt mail till Crafoord. Kan du precisera hur du
utnyttjade ”skewen”? Till vilka vollor köpte och sålde du?
Crafoord svarar Jag sålde på 25 vol i juni.
Resultatpåverkan, dag 1 resultatet för denna transaktion innebar ca 59 miljoner kr.
Vilka kände till att man tog nya positioner och utnyttjade skewen för att finansiera
sänkningen av marsvollan?
Norgren kan inte svara på den frågan, men uppenbarligen de som svarat på mailen och Stefan
Dahlbo. Norgren kan inte säga att detta är något som hon känner igen eller minns.
Norgren har fått mailen för kännedom, men förklarar att hon fick hundratals mail på sitt bord.
Fick König information om detta?
Norgren har ingen aning
Hon vet inte vilka mer som kan ha känt till det.
Förevisas förhörsbilaga O

8
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Mail ”Riskrapport 20091230 från Per Börgesson den 2010-01-04 till ett antal personer
vid HQ, däribland Agneta Norgren och Mattias Arnelund.
I bilagan xl dokumentet riskrapport framgår mot röd bakgrund att edgen förändrats
med -440 miljoner kr från föregående dag, 721 miljoner till 281 miljoner.
På vilket sätt hade denna edgeförändring analyserats?
Norgren kommer absolut inte detta.
Hon kommer över huvud taget inte ihåg denna edgeförändring.
Hon vet inte orsaken till den. Hon gjorde inga sådana undersökningar själv. Det fanns en rutin
att stickprovsvis kontrollera en edgeförändring inte berodde på byte av modell eller
parametrar utan att den hade med förändringar i marknadspris.
Förhörsbilaga G förevisas. Köporder från HQ i Omx A660 och A700 den 2009-12-30,
minskar edgen med 364 miljoner kr.
Norgren tillfrågas om hon kände till på vilket sätt den låga edgen den 2009-12-30
åstadkommits?
Hon förklarar att hon inte känt till det.
Informeras om att Per Börgesson uppgett att han uppmärksammat att Fredrick Crafoord hade
fibblat, och försökt förbättra edgen, och att Börgesson talat med Agneta om detta.
Vad har Norgren fått veta om detta?
Norgren är hundra procent säker på att detta inte diskuterats runt årsskiftet eller i samband med
årsredovisningen. Det skulle i så fall vara senare.
De följde inte edgen på det sättet utan tittade på vegat. Hon vet inte vem som skulle kunna ha ett
intresse av att edgen förändras på detta sätt.

Förhöret avbryts kl 12.40 och Norgren kallas till nytt förhör.
Norgren får en utskrift av förhöret.
Norgren har läst igenom förhöret. Ändringar och tillägg har gjorts och lagts in i förhöret när
Norgren kommer till förhör den 2012-05-28.

9
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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Myndighet

Ekobrottsmyndigheten
Enhet

Diarienr

Stockholm FMK

9000-K1634-10

Hörd person

Personnummer

Norgren, Kerstin Agneta
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

HQ Bank
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Leif Lundqvist

2012-05-28

09:00

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

EBM, Hantverkargatan 15

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Förhör avslutat

Berättelse

Förhör med Agneta Norgren.
Förhörsplats. Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15, Stockholm.
Förhörsdatum: 2012-05-28, med början kl 09.00.
Förhörsledare: Krinsp Kenneth Nihlvin och Krinsp Leif Lundqvist.
Förhörer avser avvecklingen av den s. k. FC portföljen.
Förhöret skrivs efter hand på ordbehandlare.
Fortsättning av förhör den 2012-05-15.
Fet stil är sådant som Norgren informerats om.
Kursiv stil är frågor till Norgren.
För Norgren förevisas förhörsbilaga Ud, mail från Nina Hernberg den 2009-10-13 till
konferens styrelserum, med bilagorna Dax, Omx, EricB 091008,xls och HQ risk
styrelsemöte 20091013.ppt.
Norgren tillfrågas om det är denna powerpointpresentation som presenterades för
styrelseledamöterna i banken vid styrelsemöte den 2009-10-13.
Det är denna presentation Norgren åsyftade och som Nina drog på mötet. Deltagandet var
kort.
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Dax mars & juni 2010: teoretisk värdering till historisk volatilitet. Prisbild i
marknaden, som avviker från teoretiskt pris. Begränsad likviditet. FC har betydande
positioner.
På vilket sätt diskuterade Dax positionerna med lösen i mars och juni 2010.
Längre fram i presentation framgår risks synpunkter/värdering. Prisbilden för Dax juni 2010
kan inte anses representativ i förhållande till positionens storlek. Detta innebär att det fanns
priser i marknaden, men det var svängiga och de uppfyllde inte aktivitetskravet. Mars 2010
tveksam.
Det var en irriterad stämning på mötet, men hur det kommit fram till Neurath är märkligt.
Risk gjorde inget annat än gick igenom pukterna i sin powerpointpresentation, vilken byggde
bland annat på att de hade haft möte med revisorerna angående IAS 39 och kraven inför
årsskiftet.
Norgren vill tona ned vad Neurath skrivit i boken, men kan hålla med om att inte alla
upplevde att det var en trevlig stämning.
Risks deltagande i styrelsemötet var till följd av det möte Risk haft med revisorsteamet och
vad IAS 39 krävde.
Risk har börjat sina synpunkter med. Risk ansluter sig till tradings värdering i ett going
concern scenario (teoretisk värdering till rak vol).
Norgren har tidigare berört den diskussion hon hade med Fredrik Crafoord när han i augusti
2009 började ta positioner i Dax med lösen i juni 2010. Crafoord hade då sagt att det var
likvida instrument och att han avsåg avyttra instrumenten före årsskiftet och kunde sälja dessa
när som helst. Då hade Norgren sagt att då skall du väl också värdera dom till marknadspris.
Så blev det dock inte. Sedan hade dock Daxpositionerna byggts på.
I FC:s beskrivning, som citeras i powerpointpresentationen framgår att han rekommenderar
en förlängning av avveckling av hela Daxpositionen med sex månader, dels pga. försämrad
likviditet i marknaden, dels pga. att det enligt FC skulle bli onödigt dyrt att stänga, något som
han tror att även Risks volaltilitetsanalys ger vid handen.
Norgren förklarar att han därmed vill behålla Daxpositionerna med lösen i juni och inte
avveckla dem.
Risks synpunkter på förlängning av/tillfälliga mandat framgår i powerpointpresentationen. De
ställer sig bakom ett förlängt mandat, men anser att FC skall verka för en successiv
nedtrappning fram till 2009-12-18 samt att det inte får påverka likviditeten.
Framförallt anser risk att FC skall verka för att minska positionen i Dax juni.
Beträffande riskmatrisen förklarar Norgren att den utgår från HQ:s värderingsmodell och
förändringar i förhållande till modellvärdet. Det är dock en traditionell riskmatrisk som finns i
orcsystemet.
Norgren vet inte hur diskussionen gick efter att Norgren och Hernberg lämnade mötet.
Crafoord fick dock sitt riskmandat förlängt.
Norgren kan inte komma ihåg om de gick igenom den Xl fil som skickades till
konferensrummet. Men inför styrelsemötet hade ledamöter fått styrelsematerial och då även
den värderingskontroll som risk gjort per 30/9 med vidhängande excelark. På fråga svarar
Norgren att edgen framgår i en kolumn i excelarket. Det som highlightats är dock avvikelse
mellan iplicit och teoretisk volatilitet och vega. Det bör ha varit siffror i samma härad som i
den aktuella xl filen, där edgen för dax med lösen i juni 2010 varit ca 315 miljoner kr och den
implicita volatiliteten var 25 och den teoretiska 19 (dessa siffror är uppvisade för Norgren av
Leif Lundquist och inget Norgren längre på rak arm minns).
Agnetha Norgren tillfrågas beträffande Pm KPMG när Agneta Norgren och Mattias
Arnelund träffade Peter Svensson vid KPMG 2009-10-22.
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Norgren tillfrågas på vilket sätt styrelsen informerats om att positionerna kommer att
kvarligga över årsskiftet 2009-2010.
Norgren förklarar att hon inte säkert kan minnas men att det inte var någon oklarhet
beträffande detta eftersom det var ju just det Crafoord rekommenderade.
Beträffande möte med Curt Lönnström så tror Norgren att revisorsteamet själva kan ha haft
möte med Curt Lönnström och inte syftar på det möte som bl. a. Nina och eventuellt Agneta
haft med Lönnström.
Vem har lämnat uppgiften och på vad grundar sig bedömningen att fördelningen mellan nivå
2 och ni å 3 papper i portföljen numer är 90/10?
Norgren förklarar att sannolikt avser man henne med förkortningen Ans, men det kan även
vara Mattias Arnelund. Norgren fick uppfattningen att det var en bättre fördelning än året
innan. Det bygger på uppgifter som Nina tagit fram från året innan.
Förevisas förhörsbilaga Pa 2.
Hur kommer det sig att den 2009-12-30 förhöll det sig så att 90 procent av skulderna och
57 procent av tillgångarna låg i nivå 3?
Norgren kan inte förklara den stora skillnaden. Det hade varit en del förfall, bl. a. ett stort
Daxförfall i december.
Norgren tror att 90/10 var en prognos som bygger på uppgifter som Norgren fått av Nina.
Vid en fördelning 90/10 så skulle portföljens värde i huvudsak var grundad på
marknadspriser medan vid 10/90 omvänt.
Att styrelsen är införstådd med att positionerna (i tradingen) kommer att kvarligga över
årsskiftet 2009/2010. Med detta avses sannolikt styrelsemötet den 13 oktober.
Hur kommer det sig att banken inte genomfört de åtgärder KPMG krävde i samband med
årsbokslutet för 2008?
Redovisning av Dag 1 resultat är en redovisningsfråga som Mattias Arnelunds ansvarade för.
HQ saknade system att ta fram Dag 1 resultat.
I orc redovisas inte skillnaden mellan realiserat och orealiserat resultat. Det fanns alltså inte
systemstöd för att redovisa dag 1 resultat.
Ur Neuraths bok (? AN):
Agneta Norgren har ifrågasatt (? Vad avses här - powerpointpresentationen ??
AN)Tradings värdering och informerat VD och styrelse i HQ Bank om bankens
problemställning rörande hantering av IAS 39 och IFRS 7.
Vilka har fått den informationen och vilka blev åtgärderna?
Med detta avses troligtvis den powerpointpresentation som i första hand Nina drog.
Norgren visar som en parentes upp ett mail från februari 2008 där hon gått i polemik med
Crafoord beträffande hans missnöje för vad verksamheten (internkostnad) vid Risk kostar och
hänvisat till att portföljen bara var en tiondel av vad den varit. Där talar han alltså om att
portföljen nästan är stängd.
Biläggs förhöret (förhörsbilaga Y).
Förhörsbilaga Pb.
Mail från Agneta Norgren till Fredrik Crafoord och Tamer Torun den 2010-01-14.
Den har tidigare skickats till Thunström och Torgander.
Rubrik: Aktiv marknad och nivåindelning 091230-utkast 100114(2)

Förhör med Norgren, Kerstin Agneta; 2012-05-28 09:00 diarienr: 9000-K1634-10

89

Info om vad vi kommunicerat till revisorernas redovisningsteam.
Nivå 1: värdering till marknadspris (spot)
Nivå 2: teoretisk värdering baseras på aktuella marknadsdata (implicit volatilitet)
Nivå 3: teoretisk värdering enligt teoretiskt modell (historisk vol
Avgörande för nivåindelningen av optioner är hur väl den teoretiska värderingen
överensstämmer med värderingen i marknaden……..optioner vars teoretiska volatilitet
avviker max +/- 10 procent från implicit volatilitet tillhör nivå 2, ATM optioner med större
avvikelse nivå .
Innebär HQ:s nivåindelning att alla instrument värderas teoretiskt och att nivåindelningen
sedan görs utifrån hur denna teoretiska värdering avviker från priser i marknaden?
Det är så det går till. Per den 31/12 finns en körning som redovisar detta. Den har Nina
Hernberg gjort och hon har gått igenom den med Dyrefors.
Det visade sig att det blev något mindre fel på något instrument i nivå 1, tror Norgren, på
grund av att alla instrument värderas teoretiskt.
Kan Norgren redogöra för hur denna kategorisering överensstämmer med ovan
nivåindelning som den kommer till uttryck i bolagets årsredovisning?
Norgren menar att det mer är hur man går till väga när man gör det. Även om de har en
teoretisk modell så använder de marknadspriset om det har samma värde. I frontmånaderna
överensstämmer HQ:s teoretiska pris i stort med priserna i marknaden.
Förevisas förhörsbilaga I.
Mail från Agneta till Nina Hernberg den 20100108, kl 12:19
Micke vill träffa oss tillsammans med SD kl 08:15 på måndag – kan du närvara?
Jag har gjort ytterligare några smärre justeringar i testen samt lagt till sist att FC åter
tagit ställning.
SD är av uppfattningen att RISK sagt sig vara nöjda med en sänkning från 27,5 till 25 av
mars (han undrar också var de 80 MSEK försvann som det omstället borde ha lett till….etc.
Norgren förklarar att det skall vara smärre justeringar i texten, inte testen.
Norgren tycker att detta visar för att Dahlbo är följer det hela. Hon kommer dock inte ihåg på
vilket sätt, om de talats vid eller på vilket sätt.
Norgren vill minnas att marsvolatiliteten, den implicita sedan ändrats ytterligare innan
årsskiftet och att de även diskuterat om att sänka den ytterligare.
De hade alltså sänkt volatiliten först från 27,5 till 25. Den implicita hade sedan sjunkit
ytterligare och de hade fört en diskussion med Dahlbo om att marsvollan avvek. Dahlbo gick
då igenom de olika strikarna och sa att de fanns strikar som avvek – att det var en stor
variation, så därför tyckt han inte att de skulle sänka ytterligare, därför att de redan också
hade sänkt. Det kanske var rätt eftersom det fladdrade mycket och volatiliteten för mars gick
sedan upp efter årsskiftet.
Agneta Norgren skickar ytterligare ett mail kl 12:20 till Nina och för kännedom till Per
Börgesson.
SD, MK vill också se volla utvecklingen efter årsskiftet.
Har Stefan Dahlbo och Mikael König fått information om att förlusten på 80 miljoner kr
finansierats genom att nya positioner tagits med lösen i juni 2010 och med stora dag 1
resultat?
Norgren vet inte på vilket sätt Crafoord och Dahlbo diskuterat detta. Norgren kommer inte
ihåg, men refererar till det hon förevisats av Ekobrott vid föregående förhör om skewen.
Norgren informeras om att Ekobrottsmyndigheten hämtat in alla avslut som skett i FC
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portföljen och bl. a. har beräknat hur stort dag 1 resultatet varit det fjärde kvartalet
2009.
Norgren tillfrågas om hon kände till att HQ Bank avvecklade samtliga positioner i
Dax-optioner som innehades per 090930 under 4:e kvartalet 2009 (undantag en position
som förvärvades just 090930).
Norgren förklarar att det på styrelsemötet den 13 oktober just hade uppe frågan om nya
positioner med lösen 2010.
Norgren tillfrågas om hon kände till att positionerna avvecklades med en bokföringsmässig
förlust om ca 489 miljoner kr.
Norgren kände inte till detta. Hon är möjligen förvånad över att förlusterna var så stora.
Norgren tillfrågas om hon kände till att de avvecklade positionerna under det 4:e kvartalet
ersattes med nya positioner som bokfördes med en sammanlagd Dag1-vinst om ca 785 mkr?
Norgren kände inte till detta. Hon tycker att skillnaden förefaller så stor.
Det borde i så fall ha blivit en vinst, men tradingen visade istället en förlust under 2009.
Norgren tillfrågas om hon kände till att mot slutet av 2009 enbart nya positioner med ett
positivt dag 1 resultat tagits?
Norgren känner inte till detta.
Norgren förklarar att hon inte har en orc och inte följt positionerna på det sättet. Hon har
noterat det som hon fick mail om i slutet av december, efter att Crafoord använt sig av
skewen. Hur det förhållit sig i övrigt har hon ingen klar bild av.
Detta borde Tamer Torun haft en klar bild av som tradingchef och som granskade handel
varje dag.
Förevisas förhörsbilaga Va.
Vegasammanställning 2010-04-09. Mail från Per Börgesson till Mikael König.
Där graf visar att resultateffekten implicit volatilitet minus aktuell volatilitet gånger
vega börjar närma sig – 300 miljoner den 20100409.
Vilka fick ta del av sådan information och sedan när?
Norgren förklarar att detta var något som Micke beställt och som han fick varje dag. Någon
variant upprättades av Per p u a MK och MK använde denna vid sina presentationer i
styrelsen.
Från och med när vet dock Norgren ej .
HQ följde inte edgen specifikt utan arbetade dock efter sin värderingsmodell.
Norgren vet inte vem König visade denna för, eller om König visade den för Crafoord.
Förevisas förhörsbilaga Vc.
Mail från Per Börgesson till Mikael König och Agneta Norgren den 2010-04-14.
MK.xls.
Vad innebar nedmontering juni FC överenskommet med SEB.
Det var så att SEB plötsligt skickade ett brev till vd – kan ha varit - i mitten eller slutet på feb
2010. SEB hade kommit på att Dax hade ett för trubbigt sätt att ta säkerheter. Eftersom SEB
frontar mot Dax för HQ ville de att HQ skulle montera ner vissa positioner, alternativt ställa
ytterligare säkerheter (straffskalor).
De hade ett möte med SEB, där Norgren var med, König också och Mattias Arnelund.
Det innebar att man fick allokera om portföljen och stänga ner positioner, minska risken.
Det innebar kostnader. Stänger man ner måste man rimligtvis ta de priser i marknaden som
finns.
Alla var missnöjda, inklusive risk. Det var krav som ställdes med kort varsel. Det påverkade
HQ mycket. Man fick då börja stressa i avvecklingen. Fast man började stänga ner så fick
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man ställa ut ytterligare säkerheter.
SEB kom med en plan som styrde agendan avstämningar gjordes löpande.
Norgren skriver i sina rapporter till styrelsemöten om likviditeten och hur den har påverkats
av säkerhetskrav.
Mattias Arnelund är ansvarig för likviditeten från och med januari 2010 – eller möjligen
redan ett halvår tidigare - Norgren kommer inte ihåg den exakta tidpunkten. Han är ansvarig
för att man följer de riktlinjer styrelsen satt upp för likviditeten. Risk följde likviditeten ur ett
riskperspektiv och rapporterade rörande detta i sin skriftliga rapport till varje styrelsemöte.
SEB:s krav påverkade tradings utrymme. Det var en begränsning.
Caroline Neuraths bok sid 157
Den 9 april, kl 17.45, mail från Mattias Arnelund till den ansvarig för aktielån
Likviditeten är relativt ansträngd och styrelsen följer denna mycket nogsamt
Hur påverkade den ansträngda likviditeten avvecklingen av FC portföljen?
Norgren tror - på fråga - helt säkert att den som avses som ansvarig för aktielån är Arash Pad
Hosseini.
Norgren förklarar att mot de mått som ställts upp, där de krävt en relativt stor likviditet, så var
den ansträngd. Hon tror att SEB höjde säkerhetskrav i storleksordningen 30 procent.
Det var inte bara trading som drog säkerhet. I det inköpta Glitnir fanns näthandel, inom vilket
ett antal kunder beviljats möjligheten att ta stora aktielån. Det innebar att det gick åt stora
säkerheter. I princip skulle kunder ställa säkerheter till HQ för detta. Det som skedde var
dock att HQ fick ställa säkerheter till de externa långivarna - andra institut- utan att få
samma säkerhet från sina kunder, vilket i viss mån ledde till ett likviditetglapp, dvs instituten
accepterade inte fullt ut de säkerheter som HQ fått från sina kunder och instituten krävde i
vissa fall mer säkerheter av HQ än HQ krävde från kunden – detta var ett arv från Glitnir och
HQ började aktivt verka för att ändra på detta förhållande.
Nytt från hösten 2009 var också att HQ skulle ställa säkerheter till CCP, en ny clearing, för
kunders och egna nettoköp. Det var omöjligt att prognosticera utfallet och säkerheterna skulle
hållas under hela cykeln – 3 – 4 dgr som Norgren minns det.
Vilka i HQ Bank och HQ AB kände till den ansträngda likviditeten och hur den påverkade
avvecklingen av FC portföljen?
Trading hade tidigare kunnat handla utan att i samma utsträckning som blev fallet tänka så
mycket på säkerhetskrav.
Det var något som vd, styrelse i bank, Crafoord och ekonomichef kunde se.
Till varje styrelsemail fanns dokumentation om likviditeten och vad som påverkade den.
Både från ekonomichef och från risk.
Ökade säkerhetskraven har inte medfört några diskussioner om att man skulle se på
värderingen ur en annan synpunkt. De hade följt modellen strikt sedan tidigare, ur ett going
concern perspektiv.
Värdering per sista mars.
Risk skulle då skriva en kontrollvärdering. Det fanns ett instrument som Nina ansåg var
felprissatt, eftersom det fanns ett marknadspris, dvs ett instrument som handlades i tillräcklig
volym.
Hernberg påtalade för Crafoord att det var fel pris. Det slog på, som Norgren minns ca 15
miljoner.
Det uppstod en oenighet där König (?) och Crafoord ville behålla det värde som Crafoord satt.
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Det slutade dock med att efter att detta delvis nettades bort mot en annan justering (som gick
åt andra hållet) så återstod det totalt 8 miljoner i netto, som Norgren minns det.
Förhöret slut kl 12.55.
Tillägg 2012-06-16
Leif, beträffande det sista stycket så är jag osäker på huruvida MK aktivt höll ut för FC:s
prissättning – jag var fast i askan i Italien och följde det hela via telefon och mail, men
oenigheten ledde till irritation från Mickes sida, p g a att det var korta ledtider – han tyckte
Risk var långsamma och att kravet på justeringar kom för sent.
/Agnetha Norgren
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Förhörssätt

Hantverkargatan 15
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Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
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Förhörsledare (Fhl) Leif Lundqvist.
Närvarar vid förhöret gör åklagare Berndt Berger (Åkl), finansiell specialist Per Friberg ()
och Karin, anställd vid HQ.
Förhöret är upptaget på band i sin helhet, men skrivs ut i delvis sammanfattande form.
Hernberg är civilekonom från svenska handelshögskolan i Helsingfors. Hon har arbetat vid
HQ sedan april 2007 och har arbetat med risk under den tiden. Hon arbetade tidigare vid
Alfred Berg AB.
Vid HQ arbetar Hernberg inom risk. När hon började hette gruppen risk, finans och kredit.
Sedan ca ett och halvt år har risk brutits ut till en egen enhet under Agneta Norgren. Norgren
var tidigare chef för alla tre enheter.
Hernberg har tillsammans med kollegor på risk tittat egna lager, uppföljningar av limiter,
skickat ut rapporter till ledande befattningshavare om egna lager. Inte enbart om trading utan
även parkeringar, felaffärsdepåer, och om andra lager som funnits i banken.
De har även tittat på tradingen. Det har gått mycket tid åt till detta, det har gjort stickprov,
månadsvisa och veckovisa granskningar. Sedan kapitalteckningskapital och sammanställt en
stor del av den rapporten.
Pär Börgesson och Karin Nilsson har också jobbat på risk. Sedan har de även en assistent,
Axel Hellners.
Förhöret avbrytes och börjar pånytt sedan Karin Nilsson lämnat förhörsrummet.

Förhör med Hernberg, Nina Anita; 2010-09-28 13:10 diarienr: 9000-K1634-10

94

Fhl:

Karin sa du, vem mer jobbar på risk.

NH:

Pär Börgesson och sedan har vi en till hjälp som har jobbat heltid sedan. Han
jobbade förra sommaren också. Han heter Axel Hellners. Han är studerande.
Och sedan Agneta Norgren som ansvarig för gruppen.

Åkl:

Finns det någon som under 2008, 2009, kanske in på 2010 har arbetat på risk,
men som inte längre gör det. Finns det någon som slutat, enkelt uttryckt.

NH:

Nej, splittrade gruppen gjorde vi ju, så det var en del personer som var med
tidigare på risk, som istället heter finans eller kredit.

Åkl:

Och när splittrades det?

NH:

Så där i början av 2009.

Fhl:

När det gäller de tradingportföljer som ni har riskkontrollerat, vilka finns?

NH:

Tradingportföljen har haft ett mandat, men det har funnits ungefär 10-12
portföljer med olika inriktning, men trading själv har fått fördela sina mandat,
mellan tradingkillar. Vi har tittat på aggregatet för hela tradingportföljen.

Fhl:

Har det funnits någon riskportfölj?

NH:

Ja, den ena portföljen, de stora positionerna har satts i en egen portfölj.

Fhl:

Så det var en egen?

NH

Problemportföljen.

Åkl:

Är det den som brukar benämnas FC.

NH:

FC ja, det var en egen portfölj. Han hade en egen portfölj, med vet var aggregat
av limiter, alltså på aggregerad nivå. Han hade, nu kommer jag inte riktigt ihåg
datum. Han hade en egen over night risklimit som han satte in, om jag inte
missminner mig.
Nej vi hade en limit, men däremot sa var avgjorde overnightlimiten. Vi kunde lista ut så här
stor del kommer från den här portföljen. Vi hade nog en limit fortfarande.
Åkl:

Efter vilka bevekelsegrunder komponerades den här portföljen som fick namnet
FC-portföljen? Man kan tänka sig att man lägger problem i en viss portfölj?

NH:

Det var Fredrik Crafoords positioner.
Det var stora positioner, de byggdes upp i DAX och på OMX.

Åkl:

Vi har ju hört Crafoord och han har beskrivit förloppets om sådant att det var in
på 2009 fick han fortsatt ansvar, fast han blev vice vd, för den s. k.
problemportföljen.

NH:

Alltså problem, problem, det var hans egen portfölj.

Åkl:

Jaha, du menar.
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NH:

Den blev ett problem. Det var stora positioner. Det var så att Tamer Torum blev
tradingchef. Jag kommer inte ihåg datum, när. Innan dess var Fredrik
tradingchef. Då blev det lite konstigt. Han hade en egen portfölj. Det fanns bara
en limit. Det blev väldigt konstigt eftersom Tamer Torum blev tradingchef, men
Fredrik Crafoord blev chef för honom egentligen, chef för investment bank, och
hade en egen portfölj. Organisatoriskt blev det så.

Fhl:

Kan du berätta vad det fanns för värderingsmodell för portföljen.

NH:

Enligt tradinginstruktionen som då är fasställd av styrelsen, var det teoretisk
värdering som gällde. Det var tradingen själva som var ansvariga för
värderingen. Och det var ju då geske och binomial Black & Scholes, beroende
på vad det var för typ av option. Black & Scholes för index och europeiska.

Fhl:

Vad sa du, Black & Scholes och vad hette det första.

NH:

Geske och binomial, beroende på om det var köpoptioner eller säljoptioner.

Fhl:

Jag frågar igen för att man skall höra på bandet.
Det fanns tydligen flera nivåer också i den teoretiska värderingen?

NH:

Nej, värderingen gjordes teoretisk på basen av de här modellerna.
Man har sedan försökt dela upp portföljen på olika nivåer. Värderingen utgick
från rak volatilitet, vilket gör att det blir en differens på marknaden i utkanten,
….(ohörbart tid 09.10)……… optioner med samma löptid och samma
underliggande. Det är någon slags förenkling som står i tradinginstruktionen, så
gör vi. Det utgick mest från där handeln sker på optioner som är at the money,
och den volatilitet som man såg i marknaden gällde då för övriga optioner med
olika lösenpriser, andra lösenpriser också. Så det blev en förenkling, den
teoretiska modellen.

Fhl:

Det fanns alltså en instruktion som beskrev hur det skulle värderas.
Vad kallades den för?

NH:

Det var traderbefogenheter för tradingavdelningen.

Fhl:

Har värdering skett efter den här instruktionen?

NH:

Ja, det har det gjort.

Fhl:

Man har följt de här instruktionerna?

NH:

Ja det har man.

Fhl:

Vem är det som värderar?

NH:

Tradingen.

Fhl:

Tradingen själva, så gör ni…?

NH:

En kontroll, objektivt. Vi lyfter fram att vi ser det här och tradingen ser det här.
Vi gjorde varje månad en avstämning på volatiliteterna, för det är en viktig
parameter i den här modellvärderingen. Vi gjorde den mitt på dagen innan
månadsskiftet. Tradingen visste inte om exakt när. Det var innan balansdagen.
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Sedan gick vi igenom position för position och tittade då på det här, at the
money, var verkar volatilitet att ligga, och hur ligger (ohörbart 11:54).
Trafikljussystem, grönt, gult och rött. Större avvikelser när positionerna var
större. Även om volatilitetens avvikelse var mindre kunde det betyda mer i
pengar. Vi gick igenom den i gruppen innan vi skickade den till tradingen, och
sedan en dialog med dem när vi såg avvikelser, så fick de förklara hur de såg på
det hela. I vissa fall ändrade dom i andra fall gjorde dom inte det, det här är helt
korrekt värderat.
Åkl:

Vilka är dom?

NH:

Alltså tradingen. Det var mest Crafoord och Tamer.

Åkl:

Men gick ni igenom alla dom olika portföljerna på ett och samma sätt.

NH:

Vi tittade alltid på tradingportföljen som en.

Åkl:

Men den där uppdelningen mellan FC portföljen och andra portföljer.

NH:

Det visste vi att den stora positionen i FC, det var DAX och OMX. De andra
portföljerna hade mycket mindre positioner i dom.

Åkl:

När det gällde att försvara den volatilitet man själv hade åsatt från tradingens
sida och FC portföljen, vem är det då som för talan från tradings sida.

NH:

Crafoord.

Åkl:

Hade dom andra någonting med den att göra.

NH:

De måste ha sett den i alla fall. Tradingchefen, han måste ha kunnat se den,
alltså Tamer Torum.

Åkl:

Jag förstår, men gick det till så att vid de här mötena, när ni kommer in på en
position som ligger i FC portföljen, är det då uteslutande Crafoord som
argumenterar med er eller är det på det sättet att även Tamer går in och har
synpunkter.

NH:

Tamer var också med. Jag kan inte exakt säga vilken månad han var med och
inte med. Vi förde dialog med Crafoord, men Tamer var också med ibland.

Åkl:

Även för FC.

NH:

Även för de positioner han hade, men det var främst Crafoord som var med.

Åkl:

Vad är den avgörande parametern i den teoretiska värderingen.

NH:

En stor viktig parameter är volatiliteten.

Åkl:

Vad finns det i övrigt då, som skulle kunna vara föremål för diskussioner?

NH:

Underliggande värde är också en viktig grej, så var det räntor och.

Åkl:

Men hur mycket slår dom. Om man försöker ändra värdet på en sådan
positionen.
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NH:

Främst är det volatiliteten vill jag påstå.

Åkl:

Är det en bedömning från din sida? Jag har bara sett det där begreppet volatilitet.

NH:

Det är en av de viktigare parametrarna.

Åkl:

Vad var det då ni diskuterade i dom här sammankomsterna med trading när det
gäller parameter som skulle ändras eller inte. Var det någonting annat än
volatiliteten.

NH:

Nej det var i så fall senare. På balansdagen gjordes sedan ytterligare en
avstämning, när vi tittade på marknadspriser. Det fanns ju aktiepositioner också
i tradingportföljen. Vi tittade då på.

Åkl:

Inte i FC portföljen?

NH:

I FC portföljen fanns det vissa aktier. Det var främst index. De stora
positionerna fanns i index. Vi sätter sällan annars upp det sådär.

Åkl:

När det gällde de här indexpositionerna i DAX och OMX, fanns det något annat
än volatiliteten som ni ifrågasatte, vid dom tillfällen ni ifrågasatte någonting.

NH:

Vi hade inga problem, vi såg inga andra problemv, vi kollade på underliggande,
vad vi hade i modellen, den tittade vi också på på balansdagen, hur balansdagen
såg ut. Men det var volatililteten vi diskuterade främst. Och storlek, hur det går
att komma ur den, tog vi också ut ibland.

Åkl:

När det gäller värderingsmodellen, om man använder teoretisk värdering i nivå
3, varifrån hämtade man då från tradings sida volatilitetsmåttet, siffran?

NH:

Dom korta, med korta löptider, är lättare att värdera. Då tittar vi likvärdiga,
optioner i samma underliggande.

Åkl:

Är det inte i nivå 2.

NH:

Alltså nivå 3. Ja, precis. Dom talar om den här Mean Reverting. Man tittar på
ett historiskt snitt…., om det är sämre likviditet så går man tillbaka till ett
historiskt snitt.

Åkl:

Man förr eller senare kommer tillbaka till…

NH:

Senare kommer tillbaka till. Det är mycket det man siktar in sig på. Det var det
svårare att hitta till.

Åkl:

Du säker mycket siktat in sig på. Var det inte det man säger sig ha använt, i
värderingen på nivå 3?

NH:

Ja, det baserades på det i alla fall. Subjektivt antar jag. Det fanns också visst
utrymme att bedöma.

Åkl:

När det gäller då det inte subjektiva, den andra delen, den objektiva, så kan man
tänka sig att man då ska ta fram en siffra som skall vara det historiska
medelvärdet, så kan man tänka sig att man använder olika tidsperioder. Man
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kan tänka sig 100 dagar i genomsnitt. Man kan tänka sig någon annan
parameter, och vilken använde man?
NH:

Där var det mera oklart. Det fanns ingen precis beskrivning i instruktionen.

Åkl:

Såvitt jag.

NH:

Vi tittade som oftast på 3 till 5 år och försökte för att kunna verifiera vad dom
säger. Det kan ligga däromkring, sedan sade vi, vi ser den här. Det lägger
ungefär på den här nivå. Tradingen sätter det till det här.

Åkl:

Och i de fall du har en differens, mellan er uppfattning, när ni kontrollerade det
här mot 3-5 år och tradings uppfattning, fanns det då i det sammanhanget något
resonemang om att man använde olika tidsperioder. Man kan tänka sig
teoretiskt, om jag säger att jag använder historiskt 100 dagars genomsnitt, att
det då skulle skilja sig mot t. ex. historiskt 5 årssnitt.
Nu är min fråga till dig, om det var några sådana resonemang?
NH:

……….ohörbart (19:29).

Åkl:

Om jag inte missminer mig från Finansinspektionens utredning. Det
förekommer ett begrepp, historiskt 100 dagars genomsnitt. Är det någonting
som låter bekant?

NH:

Vi tittade nog oftast på 3-5 år, med 60 dagar.

Åkl:

3-5 år med 60 dagar, vad betyder det?

NH:

Hur det är beräknat alltså. 3-5 år.

Åkl:

Var kommer 60 dagar från?

NH:

Volatiliteten är ett snitt av olika rörelser och dom 60 dagarna visar vilken
period, vilket snitt perioderna räknar på.

Åkl:

Om man först laborerar med begreppet 3-5 år, menar du då ett genomsnitt.

NH:

Man ser ungefär hur volatiliteten har rörts sig varje dag.

Åkl:

Men var kommer dom 60 dagarna från?

NH:

Volatiliteten räknas ut som avvikelse från ett medelvärde, och då är det under
den perioden 60 observationer, eller jag helt fel ute nu?

Åkl:

Nej, jag frågar dej.

NH:

Ett snitt, man räknar avvikelser från ett medelvärde och det är det som blir en
punkt i varje diagram.

Åkl:

Jag har hört en uppgift om att historiska perioder man mäter mot, skulle variera
om det var ett instrument med 6 månaders löptid, skulle man titta på ett
historiskt medelvärde, 6 månader bakåt i tiden, är det någonting som låter
bekant.
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NH:

Om löptiden var.

Åkl:

Den historiska löptiden man räknar med, skulle då motsvara den löptid som
aktuellt instrument hade, så att man använde olika mått om det var 6 månaders
löptid på instrumentet, jämfört med om det var 1 år.

NH:

Alltså vi. Handeln är oftast mycket mer begränsad om det är ett längre kontrakt,
om löptiden är mer än 6 månader. Men ofta igen så går vi tillbaka och tittar på
3-5 årssnitt ungefär, det gjorde vi.

Åkl:

Låt oss säga att vi värderar en position utifrån mottet 3-5 år och sedan går det
ett år. Gör man om den här värderingen, eftersom det historiska snittet kanske
förändras över tiden. Omvärderas?

NH:

Ja, man får ta nya fräscha grafer förstås, hur ser det ut jus nu. Uppåtgående eller
nedåtgående, så brukade vi resonera.

Åkl:

Så vi gjorde alltså en värdering av den prislapp som åsattes från ett då, om det
hade gått ett år.

NH:

Man tittade på aktuella aktier för. Det är inte samma volatilitet vi tittar på hela
tiden. Om vi tittar idag så tar vi ifrån idag räknat 3-5 år bakåt.

Åkl:

Vad hände då?
Om trading har åsatt ett instrument ett värde, låt säga i januari 2009, och sedan
har volatiliteten förändras då när ni är inne i december 2009. Då kan man tänka
sig att antingen tradingen i sina siffror eller att ni ändrar den ursprungliga
prislappen som tradingen åsatt, eller att båda ändrar, förstår du vad jag menar.

NH:

Ja, men tradingen såg över sin värdering hela tiden, för ju kortare månader det
var kvar desto mer handel blev det. Det var lättare att hitta priser i marknaden.

Åkl:

Men då skulle positionen ha flyttats från nivå 3 till någon annan nivå, om det nu
är så att man gick in och tittade på den faktiska handeln och den prissättningen.

NH:

Det här med nivåer gjorde vi bara vid årsskiftet. Det var ingenting vi satt och
gjorde varje månad.

Åkl:

Förekom det att någonting flyttades från nivå 3 till nivå 2 med anledning av en
frekvent handel.

NH:

Vi satt inte och sorterade in dom och dela in dom i nivå 3 eller nivå 2 i vanlig.

Åkl:

Förekom det att ni flyttade positioner från olika nivåer vid årsskiftet?

NH:

Jag vet inte om jag riktigt förstår din fråga?

Åkl:

Du sa att vid årsskiftet gjorde man om indelningen i nivåer.

NH:

Jag har gjort det två gånger, 08 och 09.

Åkl:

Då var min följdfråga. I december 2009, förekom det att positioner flyttades
från nivå 3 till nivå 2 eller 1?
Nu talar jag FC-portföljen, inte några andra, bara den.
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NH:

Vi gjorde så att vi. Värderingsnivåerna utgick från hur teoretisk värderingen är.
Ju mer teoretisk den är, ju hetare skulle den ligga i 3:an. Vi tittade på
balansdagen, hur såg det ut. Så här såg det ut. Vi hade ett underlag, så vi kunde
sätta in i en nivå. Det var inget som hände under veckan när det rör sig. Det var
som en siffra vi hade.

Åkl:

Tillbaka till min ursprungliga fråga. Har ni lyft över något från nivå 3 till nivå 2
i samband med att man går igenom portföljen.

NH:

Från året innan menar du, från årsskiftet innan?

Åkl:

Ja, det kan vara så att en position som tas på sommaren 2009 läggs i nivå 3 och
att man i december 2009 finner att den här ska ligga i nivå 2. Och då är min
fråga, förekom det att man gjorde på det sättet.

NH:

Vi gjorde det här första gången i december 2008. Så det var bara det vi hade att
jämföra med 2009. Vi gjorde inget i juni, vid halvårsskiftet.

Åkl:

Jag talar inte om någon förflyttning mellan olika nivåer i juni. Om man tar en
position i juni, värderar den enligt den teoretiska modellen och åsätter den ett
dag ett pris, så kan man tänka sig att den positionen är någonting som det
handlas mycket i slutet av 2009 och att det därför skulle vara aktuellt att flytta
den från nivå 3 till nivå 2.

NH:

Det beror precis på hur handeln var.

Åkl:

Kan du erinra dig att ni flyttade några positioner från nivå 3 till nivå 2.

NH:

Positioner där vid diskuterat att den skall ligga här eller där?

Åkl:

Ja eller kanske till och med gjorde det, flyttade från nivå 3 till nivå 2.

NH:

Det där var en fördelning som gjordes manuellt. Sedan hade vi säkert
diskussioner om den här skall ligga här eller där, eftersom vi jämförde teoretisk
volatilitet mot marknaden, som vi gjorde på den här värderingsindelningen.
Diskussioner fanns det förståss, som vi förde.

Åkl:

Det här är egentligen en annan diskussion. Vi får nog återkomma till det vid ett
annat sammanhang. För det du talar om volatiliteten, det handlar inte om att
flytta mellan 3:an och 2.an direkt, utan det är vilket värde skall den åsättas när
den ligger i nivå 3.

Fhl:

Du sade att ni gjorde en avstämning sista dagarna i månaden varje månad.

NH:

Ja.

Fhl:

Vad blev resultatet av den, ni hade bollat den med tradingen, men sedan, vad
blev det för produkt av det hela.

NH:

Vi gjorde det i två steg, först en volatilitetsavstämningen, som gjordes innan
månadsskiftet. Vi hade ett xl-ark och sedan en sammanställning i word. Där vi
gick igenom position för position och markerade där det var större avvikelser,
där vi ifrågasatte och ville höra tradings syn på det hela. Vi skickade trading en
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och vi hade en muntlig genomgång med dom. Och vi sa vad vi tyckte, med det
var fortfarande dom som värderade. Så det var dom som fick ha det sista
signingen i det hela. Vi försökte lyfta fram, sedan skrev vi ihop ett pm och
skickade det och xl underlaget till vd och till vår chef i risk. Hon var med i deet
också. Hon var med i varenda volatilitetsgenomgång.
Därefter gick det några dagar och det blev månadsskifte. Då tankade vi portföljen igen, per
den sista, i slutet av dagen då allting var klar. Den var mer förutsebar. Då tittade
vi igenom att volatiliteten låg som vi hade gått igenom och att det inte blivit
några jättekonstigheter, men det som den sedan främst syftade till var för att se
om det fanns direkt felaktiga kurser. Vi hade också aktiepositioner. Vi tittade
genom räntorna och vi tittade på modellval. Vi tittade på edgen, var den största
edgen låg, vilka papper. Ibland hittade vi prisdifferenser, vi kunde hitta att
någon kurskoppling var fel. Vi fick in priser från Omx och jämförde mot dom
priser som kom från Orc. Vissa priser fick vi lägga in manuellt från Dagens
Industri och Bloomberg Vi gjorde sedan en matchning och så fick vi fram om
det blev differenser. Blev det differenser så fick vi skriva till tradingen och även
till ekonomi, det behövdes göras justeringar i filen som vi har, och till vd. Även
på den den skrevs det ett pm, liknande den på tradingavstämningen. Vad det
berodde på, att kurskopplingen var nere den dagen, eller.
Fhl:

När sa du skedde den här?

NH:

Den sista dagen varje månaden på kvällen. Den är mer förutsägbart. Den där
(pekar på en volatilitetsavstämningen) gjorde vi några dagar innan, någon gång
mitt på dagen.

Fhl:

Det skedde alltså två avstämningar.

NH:
Det blir som två steg, tvåstegsgrej.
Senare lade vi till aktivitet också, vilket vi också fått kritik för. Men vi var tvungna att titta
mer på aktiviteten i marknaden. Hur mycket omsättning det fanns. Och det blev
ytterligare et steg, där vi försökte påvisa, dom här positionerna handlas ändå så
aktivt att tradingen behöver verkligen, vi blev ännu strängare med värdering.
Åkl:

Om man skall lägga i nivå 3 eller 2.

NH:

Det måste ligga precis som marknaden la. Då fick man inte ha för subjektiv
historisk. Då skulle det ligga som marknaden för det sker så mycket handel
idag. Då behöver ni ligga mycket närmare den lilla noteringen vi ser i
marknaden just nu.

Åkl:

Det är att den inte skall ligga i nivå 3 med enbart teoretisk värdering.

NH:

Precis. Då måste dom, då kunde man inte på samma sätt tala historisk…

Åhl:

Förekom det, förlåt jag avbröt dej.
Förekom det att man med anledning av sådana resonemang flyttade värderingen
från nivå 3, ren teoretisk värdering, till nivå 2 eller 1.

NH:

Ja, det förekom i sådana resonemang. Sedan måste jag säga, vi visste inte alltid
till slut vad som beslutades på, vd fick ju ta det vidare, det beslutet. Vilken
värdering i volatiliten som skulle gälla. Vi lyfte fram, dom här och dom här bör
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innebära en resultatkorrigering, på grund av den här…
Åkl:

Och var kan vi hitta dokument som visar det.

NH:

Jag vet inte vad ni har för dokument, men det aktiva och icke aktiva.
Aktivitets.., vis skulle skriva ihop sådana där dokument. Och det gjordes, det är
ganska nytt så vi började med det i december. Vi har gjort december och mars.

Åkl:

I december har ni alltså upprättat någon form av dokument, där ni föreslår.

NH:

Att det är viss omsättning i dom här optionerna och då förordade vid, bör de
värderas mycket närmare den marknadsnotering vi sett vid tankningstillfället.

Åkl:

Vad är det för dokument vi talar om.

NH:

Har ni fått det dokument som heter…

Fhl:

Det kan jag inte svara på, men det vi hade här är volatilitetsavstämning, några
månader under 2010, varje månad

NH:

Precis, det har vi gjort. Vi skrev till. Jag har inte med mig någonting här, men
gjorde aktivitet kontra värdering. Det är ett väldigt nytt grepp. Det var
någonting man försökte få till årsskiftet.

Åkl:

Första gången ni gör ett sådant dokument, det är alltså….

NH:

Vi fick statistik nämligen. Prenumerera på statistik från Eurex och Omx, för att
få dagsvolymer i varje strike. Det är ett nytt grepp, det är inget vi hållit på med i
tre år utan det var någonting vi försökte få till och då satte vi upp en regel, en
egen regel. Det fanns inget facit. Det fanns ingen etablerad regel vad som är
aktivt. Den kanske ni har hört talas om. 50 procent av volym skall omsättas
under minst 3 dagar under minst 3 veckor, den senaste 3 månadersperioden.

Åkl:

Och det är första gången i december?

NH:

Vi försökt utreda under hösten och det var i september vi började försöka titta
mer på siffrorna och fick till det i december, vill jag påstå.

Åkl:

Och i vad mån rättade sig ledningen efter era synpunkter?

NH:

Ja, det kan vi säga att kommunikationen var besvärlig uppåt.

Åkl:

Kan du utveckla det?

NH:

Det som hände var att under sommaren, för det första kom det olika direktiv,
skall tradingen skall stängas eller inte, eller i alla fall bantas ned rejält. Under
sommaren 2009, då kommer jag ihåg att risk reagerade för att Crafoord tagit fler
positioner i Dax, och byggt upp den ordentligt. Det blev längre positioner i
slutet av december än det fanns i juni, när listorna kom på hösten. Och det vet
jag att risk tog upp, Jag är ganska säker på att det står i Agnetas riskrapport till
styrelsen, nu har han tagit mera positioner. Så positionerna byggdes upp.
Aktiviteten kom sedan till under hösten, vi behövde också träff med revisorer.
Då breddas inrådan, vi behövde titta på aktiviteten för att verkligen kunna
påvisa att teoretisk värdering håller, att det är inte tillräckligt mycket handel i
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dom här pappren. Så det kändes som det var någonting som började hände
under hösten. Det blev så pass stora positioner och mycket diskussioner. Vi var
på styrelsen och visade upp vad vi kunde se i marknaden och vad tradingen
hade. Och du frågade hur det gick att kommunicera. Jag kan säga att vi blev i
princip utkörda och utkastade från styrelserummet. Det var en väldigt besvärlig
sits.
Åkl:

Vad var det dom inte gillade?

NH:

Det undrar jag också efteråt. Ett var formen. Vi visade i excel, och det var
svårbegripligt och det stod i powerpoint.

Åkl:

Men om det i klartext stod där?

NH:

Vi uppfattade att vi gjorde det.

Åkl:

Tog ni i det sammanhanget upp det resonemanget om att viss position borde
värderas enligt marknadsdata och inte enligt teoretisk värdering.

NH:

Jag vet att i den en av de här vi var, Agneta som var riskchef var med på
styrelsemöten fram till och med årsskiftet 2008/2009, sedan ändrade man det
och ville det skulle vara skrivna rapporter till styrelsen. Det kanske inte var så
jättebra alla gånger. Hon var med i alla fall i augusti-oktober och då vet jag att
efter ett av de som vi visade, powerpoint, så vet jag att det stod att till årsskiftet
ska det vara så att, om det finns priser i marknaden så måste man värdera enligt
det och att vi ser positionerna väldigt stora och svårbedömda osv. Så vi varnade
för att vi tyckte det var stora positioner.

Åkl:

Framförde ni beträffande någon position för någon eller några er uppfattning,
att den här bör värderas enligt marknadsdata och inte bibehålla sin teoretiska
värdering. Har ni fört ett sådant resonemang, med styrelsen.

NH:

Jag vet att vi nämnde, är det aktivitet i marknaden så måste man värdera
närmare marknaden, man kan inte gå historisk volatilitet.

Åkl:

Gällde det någon specifika?

NH:

Det var Dax, generellt.

Åkl:

Finns det anteckningar, rapport eller någonting som kan motsvara det som ni
framför där.

NH:

Ja, det finns det faktiskt. Åtminstone från det ena mötet, det skrevs ihop en sida
som vi visade upp.

Åkl:

Var kan vi hitta dom?

NH:

Hitta dom kanske ni inte kan, men vi får skicka dom.

Åkl:

Jag menar inte, var kan vi få tag i dom, jag menar inte att vi själva skulle hitta
dom. Vi behöver bara identifiera dokumentet som sådant, vad det heter.

NH:

Ni har det redan förstås?
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Åkl:

Nej. Det behöver vi inte ha. Vad heter dokumentet.

NH:

Det dokumentet kan heta någonting med styrelse. Jag kan inte komma ihåg.

Åkl:

Men det ingår power pointpresentation.

NH:

Ja det var som punktvis, vad vi har tagit upp för fråga.

Fhl:

Vilken tidsperiod talar du om.

NH:

Det här var antingen i augusti eller oktober.

Fhl:

2008?

NH:

2009.

Fhl:

2009, ja.

Åkl:

Vem är det som upprättat dokumentet och sparat det på sin..?

NH:

Det var Agneta som försökte få ihop någon sorts tal.

Åkl:

Dokumentet skall då ligga, så att säga på någon server.

NH:

Precis. Jag tror att jag kan hitta det. Det tror jag.

Fspec:

Känner du till någon förklaring till varför positionerna växte och blev stora
under slutet av sommaren och hösten? Var det med anledning av kundhandel på
andra sidan eller proptrading, spekulationer, eller vet du?

NH:

Jag vet inte, men jag tror proptrading. Jag kan inte bevisa det.

Åkl:

Och vad är proptrading?

NH:

Att man spekulerar för egen räkning, inte drivet av kund.

Åkl:

Men nu talar vi om FC-portföljen. Då finns det väl inget annat än det du kallar
för prophandel.

NH:

Nej, men det kan ju vara i viss mån kunddriven, det var väl det du menade.
Men det kan jag inte bevisa på något sätt. Jag har inte gjort någon utredning.

Fspec:

Jag menade att det ursprungligen kan komma från en kund, till den del av
tradingen som handlar med kunder, men som kanske behöver få ett pris av FC
för att positionen är så stor eller, man kan tänka sig längre index.

NH:

Det vågar jag inte liksom.

Fspec:

Nej, det vet man inte riktigt.

Fhl:

Har du läst Finansinspektionens rapport.

NH:

Ja.
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Fhl:

Där har dom tagit fram edgen, eller hur stor skillnaden är i värderingar under
perioden ifrån, jag tror det var september 2008 till maj 2010. Är det korrekt? Är
siffrorna riktiga. Har du kollat igenom?

NH:

Nej det har jag inte gjort.

Fhl:

Men, känner du att de ligger rätt.

NH:

Jag har inte kollat av dom.

Fhl:

Det här har ni tittat på vid varje månad?

NH:

Vi har alltså, vi har inte fäst. Det är så här att varje dag har vi tittat på
edgeförändringar större än 25 miljoner, förändringar i edgen, för att se vilka
instrument det var. Om det varit någon som gått och, om det ser mystiskt ut, att
hoppa ena dagen från ett steg till ett annat. Att någon kontinuerligt går och
skruvar på. Det var det som var vårt syfte. Det gjordes faktiskt varje dag. När
jag tittade såg jag det på det sättet. Det kanske det sedan inte gjordes en bra
analys vad marknadsvärdet kom ifrån. Det är försås mycket mer under. Det här
är ett bid som plötsligt kommer in. Nu säger jag att den edgeanalys gjordes inte
riktigt så tidigt, utan. Men vi tittade alltid på förändringar. Vilken option det var
som kunde göra en så stor edge.

Fhl:

Tittade ni på edgen i portföljen som helhet.

NH:

Ja, vi kunde se att det var t. ex. främst Dax och främst Omx. Vi kunde se
emittent för emittent. Vi kunde även se strike för strike. Samtidigt är det så här,
vi har hela tiden blivit tillsagda att i och med att KPMG förordade en teoretisk
värdering och man även på sätt och vis förkastade edgen så vi la inte så himla
stor vikt på edgen. Utan det var mer volatilitetsbedömning. Att vi gick igenom
volatiliteterna. Det tyder på samma sak egentligen.

Fhl:

Har det framgått i era sammanställningar, edgen?

NH:

Edgen har synts i riskrapporten varje dag, hur stor den är.

Fhl:

Står den där, för varje instrument eller?

NH:

Nej, totalt.

Fhl:

Totalt.

NH:

Vid tradingavstämningen och då är det per instrument, om man vill titta, och
den framställningen har gått till vd. Det är summerat per emittent och precis
strike för strike. Den har nu sedan vi skickat styrelsemail. Som vi började skicka
någon gång. Jag kommer inte ihåg när det var. Då tog vi upp edgen där också.
Innan årsskiftet tror jag det var, vid styrelsemöte, att vi gick ut med en total
edge. Jag kommer inte ihåg om det var innan eller efter årsskiftet.

Fhl:

Styrelsemail ja, inför styrelsemötet då.

NH:

Et skickades dagligen till styrelseledamöterna i HQ bank om enbart tradingen.
Det var någonting vi började göra senhösten. Där framgår limiterna och
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mandaterna tradingen hade och om den var överdragen eller inte. Det framgick
den dagliga och ackumulerade resultatet och även nettoexponering och brutto
och vissa sådana här siffror.
Fhl:

Framgår den även i volatilitetsavstämningar?

NH:

Tradingavstämningen som gjordes på balansdagen. Vi talar om två steg.
Volatilitesavstämning och sedan gjorde vi också en tradingavstämning som
också skickades till vd.

Fhl:

Vad sa du att den kallades.

NH:

Tradingavstämning på balansdagen.

Åkl:

Och vilken balansdag talar vi om?

NH:

Varje månad.

Fhl:

Där framgår det också, hur kommunicerades den och vem fick ta del av den
senare.

NH:

Den skickades också till vd och till vår chef, hon var också med i genomgången,
Agneta Norgren.

Fhl:

Fanns det in på varje enskilt instrument där.

NH:

Den fanns en flik med bara edge sorterad i.

Fhl:

Tillsammans och för varje instrument.

NH:

I instrument och sedan summerat, en liten ruta. Ericsson hade det här.

Fhl:

Då måste man se också vad det är för typ av instrument också, när den går till
lösen och så.

NH:

Det ser man också. Man ser lösendag och man ser om det är en köpoption, om
det är en termin.

Fhl:

Eller om det är en utställd eller?

NH:

Man ser antal kontrakt, köpta eller sålda. Positioner syns där.

Fhl:

Finansinspektionen har gjort en sammanställning där dom säger att skillnaden
skall vara 632 miljoner i december 2009. Har du någon uppfattning om det.
Kommer du ihåg det.

NH:

Jag kommer inte ihåg det.

Fspec:

Du nämnde också att ni skickade rapport till styrelsen i HQ bank varje dag.

NH:

Varför började ni göra det varje dag?

NH:

Dom bad oss göra det varje dag.
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Fspec:

Styrelsen själv?

NH:

Ja.

Fspec:

Var det strax före?

NH:

Eller var det vd? I oktober tror jag vi började.

Åkl:

Tidigare sa du årsskiftet, möjligen innan.

NH:

Oktober, jag tror det var i oktober.

Åkl:

Hur fick ni den instruktionen. Är det Agneta som har sagt?

NH:

Ja Agneta eller König, via Agneta.

Åkl:

Och vem var det som handgripligen skickade email.

NH:

Det var ganska mycket Karin som har sammanställt. Det har varit ganska olika,
någon av oss som varit på plats. Vi har fått rapporter från tradingen på kvällen,
när de öppnar med deras positioner med den här riskmatrisen.

Åkl:

Förlåt Karin?

NH:

Nilsson.

Åkl:

Så att det är hon som.

NH:

Mm. Det var en sammanställning, sätter ihop sifforna i excel och skickade iväg
ett mail.

Fhl:

Så att man kan tala tre typer av rapportering. Det är den här
volatilitetsavstäning, en som sker på balansdagen, och en dagligen till styrelsen
också.

NH:

Ja från oktober. Sedan skickade vi även till vd. Det var närmast min kollega Pär
som skickade. Han ville ha mer och mer information om portföljen, för det
fanns väldigt få mandat i portföljen egentligen. Det var väldigt fria. Få limiter
men väldigt fritt mandat. Då ville han ha mer greker och sammanfattat på olika
sätt. Så där fick vd:n dagligen rapporter som främst Pär satte ihop med vega
framförallt för stora positioner i DAX.

Åkl:

Vega är det?

NH:

Känsligheten för volatilitetsförändring.

Fhl:

Vem satte samman den sa du?

NH:

Främst var det Pär. Han fick ganska mycket uppgifter av vd i slutet. Dom hade
tydligen lättare att kommunicera.

Fhl:

Ekonom hur får dom sin redovisning?

NH:

Det får de från (

ohörbart 52:50). De får också en Orc-rapport. Dom tankar en
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rapport från tradingsystemet. Och sedan om vi hittar några fel så måste vi
kommunicera med dom, att vi har hittat här något som skall justeras .
Åkl:

Så det är trading som skriver siffrorna och det är ni som kontrollerar rimligheten
och det är dom siffrorna som går till ekonomi?

NH:

Ja så blir det i slutändan.

Fhl:

Hur stor är ekonomienheten hos er.

Åkl:

Eller hur var dom?

NH:

Dels fanns de en ekonomichef. Sedan fanns det två på finans. Dom hade då mer
någon slags treasury funktion. Så var det väl en sex personer på ekonomi
ungefär.

Fhl:

Sex sammantaget.

NH:

Utöver finans och ekonomichef.

Åkl:

Från oktober 2009 och framåt, diskuterade ni med eller hur resonerade ni på
risk om vad det skulle bli för konsekvenser för HQ:s del om man gick ner på
marknadsvärden i stället för den teoretiska värderingen? Man kan t.ex. fundera
över vad som händer om man skriver ner portföljens värde med låt säga 150
miljoner eller 300 miljoner.

NH:

Återigen, så var det inte vi som författade beslutet heller på något sätt.

Åkl:

Jag frågade mer om ni resonerade över konsekvensen av ifall en viss värdering
godtas eller inte?

NH:

Vi tyckte alla att positionerna var väldigt stora. Det oroade oss.

Åkl:

Men nu talar jag om värdering.

NH:

Och värderingen gjorde också det. Det var svårvärderat därför att vi såg att
positionerna var så stora att om man ändrar värderingen även med ett mindre
steg så kommer det att påverka resultatet. Det varnade vi också för. Jag vet att
vi sa också att vi tycker att vi är för få, vi är för dåligt bemannade, resursbrist
och och systembrist. Det har jag till och med sagt personligen till Stefan Dahlbo
och Köning under hösten. Så vi har också sagt att vi tycker att det här är stora
positioner och det är väldigt mycket excel, klippa och klistra. Det var för dåligt
systemstöd för att kunna göra sofistikerade analyser, tycker jag.

Fhl:

Den här riskportföljen, FC portföljen, vad skulle ske med den? Vilka
diskussioner fördes beträffande det, om den skulle avvecklas eller inte.

NH:

Det var också lite otydliga instruktioner. För å ena sidan, först sade man tidigare
att man skulle stänga tradingen och göra en hedgefond av det hela och det blev
om intet. Sedan var det, varför vi reagerade på sommaren var att vi hade
förstått att man skulle banta ned portföljen och börja stänga ned den. Det skulle
bara bli market maker, med inte så stora positioner. Det var det som gjorde att
jag undrade varför man tog större positioner i Dax. Det var det som låg där. Det
här kommer vi att komma ur, vet att Crafoord själv sa också.
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Åkl:

Varför kan man inte det.

NH:

Han menade att man kommer ur dom, de är så likvida positioner. Men sedan
byggdes positionerna upp i alla fall.

Fhl:

Han menade att man kunde stänga?

NH:

Han menade att man kommer att kunna stänga. Men sedan togs det i alla fall
längre. Till slut togs det i juni, som var ännu längre bort. Det var då vi uppgav
till styrelsen, när vi fick säga vad vi tyckte, att vi tyckte att positionerna var
väldigt stor och borde bantas ned.

Fhl:

Men när du pratar om att han tyckte att man kunde stänga ner, vilken tidsperiod
talar vi om nu.

NH:

Jag tror att man talar om inför årsskiftet så kommer man att kunna banta ned
positionerna, har jag för mig.
När man tog större positioner på sommaren.

Åkl:

Om ni har ett resonemang då, som jag förstår med styrelsen, om att man borde
banta ned. Hade ni det?

NH:

Mm.

Åkl:

Befinner vi oss, var någonstans tidsmässigt?

NH:

Det här var då på hösten 2009.

Åkl:

Och ni föreslår att man bantar ner, så kan man tänka sig att nedbantningen
medför vissa kostnader, t.ex. om marknadsvärdena är lägre än de bokförda
värdena.

NH:

Mm.

Åkl:

Hade ni några sådana resonemang om att kvantifiera hur stor kostnaden en
nedbantning skulle innebära?

NH:

Vi hade några möte där vi visade vega och vad tradingen hade valt och vad det
blev som volatilitet och hur vi såg att det kunde vara annat istället. Vi tittade i
alla fall på rak volatilitet. Vad blev effekten, det hade vi visat upp några gånger.
Det vet jag att vi hade gjort. Sedan är alltid frågan. Det är inte heller helt klart
att marknaden just då är facit. Det var det som var det svåra för oss också, att
våga säga att det här är garanterat så här ska det vara.

Åkl:

Vi i det här sammanhanget. Det är alltså du och Agneta?

NH:

Och Pär, riskvärderarna.

Åkl:

Och ni har haft samtal med styrelsen,

NH:

Ja.

Åkl:

där ni föreslår att man stänger ner, minskar positioner.
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NH:

Inte precis, vi blev uppkallade för att positionerna var så stora. Då sa vi att de är
stora, vi tycker de komplexa och svåra att värdera och att man åtminstone ville
att de i juni skulle tas ner, tror jag att Agneta hade skrivit. För då hade man tagit
längre positioner.

Åkl:

Det finns något skrivet ut om det.

NH:

Det finns i punktform.

Åkl:

Kan du minnas om ni i det sammanhanget, resonemanget med styrelsen,
motiverade frågeställningen om vad det skulle kosta att stänga positioner.

NH:

Jag vet inte om vi gjorde det i siffror, just den gången.

Åkl:

Just den gången, gjorde ni det någon annan gång? Alltså kvantifiera
problematiken.

NH:

Vi skickade, jag har kanske dåligt minne nu. Vi tittade på Ericsson och Omx
och Dax har vi tittat på och vi gjorde några ganska tydliga siffror. Vi visade att
den här och den här månaden är vega den här i Dax och här står tradingen
värderad till 25, vi tycker att vi ser att marknaden ligger mer kring 23, vad ger
det för effekt, vega rakt räknat. Det var några stycket där vi några gånger gjorde
det där under hösten och skickade till, om jag kommer ihåg vad, vd och
styrelseordförande.

Åkl:

Det ni skickade då. Är det någonting som annat än dom här vegaanalyserna? Är
det något annat dokument som ni har visat upp.

NH:

Nä, det var mer excel, rena siffror.

Åkl:

Var kan vi hitta dom, som ni kommunicerat uppåt, utanför vegaanalyserna.

NH:

Utanför vegaanalyser?

Åkl:

Ja, du sa att det var mera excelblad.

NH:

Nu vet jag inte vilka datum vi träffade dom. Men dom har vi ju, dom som vi har
gjort, sammanställt, Dax, Omx och Ericsson. Jag kommer inte ihåg om de
skickades till hela styrelsen eller om det var vd och Stefan Dahlbo. Jag vet inte
vad, det finns så mycket osäkert.

Fhl:

Nu pratar vi om slutet av.

NH:

Hösten 2008, ni får väl verifiera med Agneta.

Fhl:

Hösten?

NH:

Nej hösten 2009, hösten 2009.
Hösten 2009 har vi definitivt visat upp i excel, siffor. Inte bara i power point
med punkter.

Åkl:

Vilken månad.
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NH:

Under hösten 2009, mellan själva styrelsemötena. Det var ganska mycket
diskussioner om den här portföljen.

Fhl:

Vad skedde sedan under slutet av 2009?

NH:

Det var att Stefan Dahlbo, åtminstone, och König var väl också med, satt i
januari i alla fall och vi visade upp återigen Dax, som vi oroade över, hur
tradingen hade ändrat. Vi hade excel också vi sa att så här såg det ut den, tror
jag 21 december, och fram till årsskiftet. Då kunde de se både positionernas
storlek och vad volatiliteten var i marknaden vid tankningstillfället. Det var
ögonblicksbilder vi tog och vad tradingen hade som teoretisk volatilitet, och
dom såg vega där. Då satt vi faktiskt med dom och visade upp det för Stefan
Dahlbo och Köning var också. För att de skulle förstå och kunna godkänna eller
icke godkänna. Det var egentligen inte vi som skulle värdera dom.

Åkl:

Vid den här genomgången. Den differens som gällde åsatta värden och det som
ni hade tagit fram som var marknadens volatilitet, är det edgen.

NH:

Det blir ungefär det. Därför att det är olika marknadsvärden baserade på
antingen på marknadens volatilitet marknadens eller den teoretiska.

Åkl:

Så att i januari då ni satt och diskuterade 2009.

NH:

Sista december, hur det ska se ut i Dax.

Fhl:

Men gjordes det någonting innan årsskiftet?

NH:

Vi gjorde förstås volatilitetsavstämning. Och vi var som sagt på styrelsemöte i
augusti-oktober. Det var någonting som vi haft att säga, det här är stora
positioner, och ventilerade uppåt.

Åkl:

Det här mötet i januari med Dahlbo?

NH:

Och Agneta Norgren och jag tror att König var med.

Åkl:

Och så är det du och Agneta?

NH:

Kanske Pär.

Åkl:

Ni visade då fram de här.

NH:

Olika datum.

Åkl:

Hur gick resonemanget. Vad var deras uppfattning?

NH:

Jag kommer ihåg att då hade tradingen faktiskt ändrat någon volatilitet där,
vilket dom tyckte var bra att dom hade ändrat inför årsskiftet, att ligga mera rätt.
Sedan tittade vi på att det var stor spridning i marknadens implicita volatilitet.
Det var något som vi också. Det var väldigt oklar bild av var marknaden låg, om
man som tradinginstruktionen sa att man skulle ha en rak volatilitet, för en och
samma lösenmånad och emittent. Den diskussionen vet jag att fördes.

Åkl:

Vad finns de för dokument om just det mötet.
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NH:

Det vet jag inte om det är sammanfattats någonstans. Jag har inte skrivit något.
Däremot finns nog den bilden kvar i excel, vilka data vi har tittat på. Agneta
kanske har. Hon har mailat ut till Stefan och vd. Ni skall träffa henne också har
jag förstått. Hon har säkert mer underlag om de diskussionerna som var på
högre nivå.

Fhl:

Vet du någonting om ifall det skett någon i slutet av 2009 när det gäller
bedömning av värdet på den tradingportföljen, riskportföljen.

NH:

Vi hade en sittning och så har vi gjort våra avstämningar,
volatilitetsavstämningar och tradingavstämningar och tittat på Dax.

Fhl:

Är det de sista dagarna i december då?

NH:

Det var faktiskt efter årsskiftet, så att vi konstaterat att den sista dagen så ser
värderingen ut så här, är det okej eller inte.

Fhl:

Innan årsskiftet då, skedde någonting där.

NH:

Utöver de vanliga. Nej jag har inget minne av att det gjordes något extra, extra.
Det var en diskusson. Vi måste ligga bra till. Tänk på årsskiftet.

Fhl:

Du kommer inte ihåg. Du har inte varit med om någonting?

NH:

Nej.

Åkl:

Kan du erinra dig det finns, i slutet av december, några signaler från risk, eller
en uppfattning som framförs om att man ska skriva ned värdet på vissa
positioner. Du har berättat att på hösten har det tagits upp sådana resonemang,

NH:

Ja.

Åkl

men om man flyttar sig till december, slutet av december. Det blir aktuellt då
med en liten avstämning vid årsskiftet. Kan du erinra dig om risk har inbördes
resonerat om och sedan framför synpunkter på…

NH:

Det vi gjorde i september och i december och mars var att vi efter att
tradingavstämningen var gjort och det lilla pm som påminner om
volatilitetsavstämningen var skrivet och så var vi tvungna, eller Agneta fick
order av vd att skriva ytterligare en text om risks synpunkter på tradings
värdering. Återigen så var det det här att vi behövde på något sätt objektivt
lyfta fram vad vi ser i våra tankningar och vad tradingen värderade till. Och det
skrevs också en sådan också, där vi då kan säga om de längre optionerna. Jag
kan inte exakt säga vad volatiliteten låg på, men vi kunde säga t. ex. att
tradingen värderar den här positionen till det här, vi kan se att historisk
volatilitet ligger kring ungefär si och så, kurvan är nedåtgående vilket den
faktiskt var just då. Men vi har aldrig sagt att det var helt rätt.
De som läser det ser de, två tre punkter som kanske var skillnad. Vi var försiktiga med att
styra trading. Det var dom som verkligen behövde värdera. Vi behövde bara
liksom ta fram det objektiva. Någon slags objektiv sammanfattning av vad vi
såg i våra tankningar. Det var det enda redskap vi hade, tanka från Orc och in i
excel. Så det skrevs ihop en sådan. Jag är ganska säker på att vi också slutade
med att vi ville göra styrelsen uppmärksam på, ungefär, att positioner är väldigt
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stora och värderingen är svårbedömd och att även mindre avvikelser i volatilitet
kan få betydande resultateffekt.Vi har förmedlat att vi har den här rollen. Vi är
så här många och vi har excel och vi har Orc och vi tycker att det är ett
svårbedömt läge i stora positioner. Så tror jag ungefär vi avslutat.
Åkl:

Framförde ni några kvantifieringar av hur pass mycket ni skilde åt från trading,
eller uttrycktes det bara i edgen?

NH:

Jag tror i den texten så är det mera vega var si och så stort. Tradingen värderar
så, vi kan se i marknadens si och så.

Åkl:

Om jag nu återkopplar till edgen som vi har kvantifierad i ett antal hundra
miljoner. Det ni då framför om att trading har den och vi kan se i marknaden det
här. Skillnaden mellan de här två storheterna. Är det i princip edgen?

NH:

Ja det är ganska nära.

Åkl:

Den som läser det här. Den ska ta ställning till det ni framför. Det är vem?
Det är vd?

NH:

Det är vd, ja.

Åkl:

Har du uppfattningen att han förstod det här.

NH:

Ja, det tror jag att han gjorde. Däremot så styrde han faktiskt Agneta och hennes
sätt att skriva ganska långt. Hon var inte mild i sina ord, utan hon använde stora,
betydande eller avsevärda. Det var inte lätt att hantera.

Åkl:

Han ville vara med och påverka?

NH:

Det var en inte helt enkel procedur.

Åkl:

Den skrivning hon då gör, som han kanske har synpunkter på formuleringen.
Det är det som primärt skall gå till honom själv.

NH:

Ja och han gav den vidare till styrelsen.

Fhl:

Nu talar vi om…?

NH:

Det är ordval, hur man uttrycker sig.

Fhl:

Det är den i december?

NH:

Vi gjorde den här i september, december och mars. Sedan hann vi inte med så
mycket.

Fhl:

Var det samma problem, både i september, december och mars?

NH:

Det var samma problem och det var på alla tre ställena.

Fhl:

Har du läst Evert Carlsson?

NH:

Ja, nästan. Inte precis varenda skrivelse.
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Fhl:

Han skriver här beträffande positionerna den 30/12 så skriver han då att det
skiljer 350 miljoner i värderingen i utgången av 2009 i värdering beträffande 2
optioner. Om jag läser rätt så var de till lösen i januari. Jag antar att det är
januari 2010, eftersom han skriver januari. Det kan man kankse inte läsa sig till,
men det står att de går till lösen i januari. Det skiljer 350 miljoner i värdering
mellan er värdering och en marknadsvärdering. Det kan man se också, att han
utgått från OMX index den 30/12 och då skiljer det, det framgår lösenpris på
optionerna. Han har räknat rätt av.
Har sådana här optioner varit uppe till diskussion, specifikt?

HN:

Edgen?

Fhl:

Ja. Om det skulle vara januari 2010 är det väldig och även om det skulle var
januari 2011 så skiljer det förfärligt mycket.

HN:

Men som sagt vi..

Fhl:

Han säger:
uppgifter från fotnot 25 på sid 15 i Evert Carlssons skrivelse läses
upp.
Har du något minne av dom här.

HN:

Nej det har jag faktiskt inte.
Vi har inte tittat på edgen så där i detalj, utan tittat på volatilitet.
Eftersom edgen består så mycket av, det vet jag också att står där. Risk fick
instruktioner om att edgen inte är så relevant som riskmått. Värderingen skall
vara en mer rättvisande bild.

Fhl:

Den här skillnaden, motsvarar det edgen beträffande de här två instrument?

HN:

Förlåt.

Fhl:

Den här skillnaden i värdering, motsvarar det edgen i de här två instrumenten?

HN:

Om det var ett marknadsvärde och ett beräkningsvärde, ja det blir edgen.

Fhl:

Så edgen skiljer 365 miljoner i det här fallet.

HN:

Det kanske det gör?

Fhl:

Tittar ni inte på enskilda positioner på det här sättet när man gör en
volatilitetsavstämning?

HN:

Vi tittar inte så mycket egentligen på edgen i ett specifikt instrument. Jag vet
inte om det där marknadsvärdet är ett senast betalt, eller om det bara är ett bid,
kvaliteten på det.

Fhl:

Det här är indexoptioner, så då har man gått bara på stängningskursen, utställda
optioner.

HN:

Ja. När vi gjorde avstämningen tittade vi mer på volatilitet nivåerna, var ligger
dom i förhållande till var handel sker mest på runt. Det som kallas at the money,
som är närmast strike eller exempelvis närmast underliggande vid tillfället.
Ibland varierade volatiliteten ganska mycket i optioner, som kom från
marknaden och det ger en edge. Men värderingen var också snäv i sina
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instruktioner rak volatililtet så blir det automatisk så att viss edge uppstår.
Åkl:

Den kan uppstå åt andra hållet också?

HN:

Ja, men eftersom den skall vara rak så blir det automatiskt en edge. Vi tittar inte
så mycket på edgen så. Jag kommer inte ihåg specifikt det där fallet i alla fall.
Lite mer detaljer faktiskt det senaste halvåret. Det var inte bara jag som tittade
på det, det var Pär också som tittade på instrument. Jag kommer inte specifikt
ihåg dom där.

Fhl:

Men om edgen var 632 miljoner i december och det här är 365 av det, tittar min
då inte på det, specifikt på dom här instrumenten?

HN:

Vi hade fört en diskussion om volatiliteten. Det blir lite samma sak. Det blir den
diskussionen vi har om hur vi värderar, hur volatiliteten ligger. Tradingen har
sista ordet, eller vd. I alla fall inte risk.

Åkl:

Om ni och trading var oeniga så gick det till vd?

HN:

Det skickade alltid till vd. Han var ju varse om alla positioner eftersom han fick
väldigt mycket mail från oss. Han var inne hos oss nästan dagligen.

Åkl:

Och hur fick ni fed back, till hur vd ställde sig?

HN:

Han gick ofta in till Agneta och talade, så jag vet inte exakt vad han sagt.

Åkl:

Det syntes väl i systemet om någonting accepteras eller inte.

HN:

Nej precis, jag tror att man gick på, det blev mycket Crafoords linje.

Åkl:

Men om det inte blev Crafoords linje?

HN:

Det blev mycket det.

Åkl:

Jag har lekt med tanken att det vid något enstaka tillfälle blev så. Hur gick det
tillbaka i systemet då.

HN:

Det var inte alltid vi fick fed back heller.

Åkl:

Någon måste väl ha gått in i systemet och ändrat.

HN:

Det måste ha gått till ekonomi i så fall. Om det skall ändras i resultatet.

Åkl:

Men i själva Orcsystemet.

HN:

Då ser vi i volatiliteten att den saknas.

Åkl:

Dom har ändrats, vem har ändrat.

HN:

Det är tradingen själva som gör.

Åkl:

Då måste alltså vd ha sagt till tradingen.

HN:

Precis.
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Fhl:

Så ni kunde inte ändra?

HN:

Nej.

Fhl:

När sedan positionerna rullas, vad händer då, när de ligger så fel i värdering.
inget omedelbart svar

Åkl:

Om vi säger så här då. Till finansinspektionen har HQ sagt att positioner
rullades och det har även framkommit i andra sammanhang, att man rullade
positioner. Vad har du för uppfattning. Vad är en rullning för det första?

HN:

När en månad förfaller går de in i en lite längre månad, för de vill upprätthåla
sin position, en hedge mot något annat. Ett ben faller bort och något annat
kommer in i den nya levande positionen.

Åkl:

Det är väl att på grund av att något förfaller man tar en ny position.

HN:

Ja.

Åkl:

Och det är det som kallas för rullning har jag förstått.

HN:

Ja.

Åkl:

Då bör det uppkomma frågetecken, dels att den första positionen hamnar i
resultatet när den förfaller, dels att position som kommer efter resultatförs enligt
dag resonemanget. Är det någonting som låter bekant.

HN:

Jag kan inte gå in på det, det kan jag inte.

Åkl:

Känner du till någonting om det här dag ett resonemanget.

HN:

Fanns det en fråga uppe. Det var svårt att få fram förstår jag.

Åkl:

Dag ett resultatföring ägde ju rum. Det är väl klarlagt att det finns…

HN:

Redovisningsprinciper. Dag ett är något i redovisningen Mattias kan tala. Det är
ingenting jag kan utveckla.

Åkl:

Är det någon på risk som har med pejl på den aspekten.

HN:

Agneta tror jag.

Åkl:

Fanns det något resonemang mellan risk och trading och mellan risk och någon
annan del av HQ just beträffande dom här rullningarna. Att man tar nya
positioner på grund av att de första har löpt ut. Det är därför tradingportföljen
inte minskar.

HN:

Nej precis, det är ju beslut. Going Concern, det är så man gör. Det var ju klart vi
lyfte också upp handeln. Nu tar han längre positioner, skulle den inte bantas.
Det var därför dom blev så stora under hela hösten.

Åkl:

Har du själv någon uppfattning om att de nya positionerna togs med anledning
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av att de gamla förföll. Man kan tänka sig att om man skall avveckla en portfölj
så låter man dom i lugn och ro förfalla.
HN:

Ja.

Åkl:

Eller så kan man fortsätta dom genom att ta nya positioner.

HN:

Jag vet inte om jag förstår frågan, men delvis var det väl. Dels så alarmerde. Vi
frågade, vad är meningen. Ska dom fortsätta, ska han ta längre positioner eller
inte. Det var lite otydligt där. Därför räckte risk upp handen.

Åkl:

Vem talade risk med.

HN:

Det var Agneta. Det var mest Agneta som hade dialogen med vd. Utom senare,
då det var Pär. Diskuterade med Pär direkt, inte med mej. Sedan var det mest
Agneta och Köning.

Åkl:

Ser ni inte på risk om en ny position tas och bokförs så att bokföringen ger vid
handeln att det uppstått en vinst dag ett och att det här sker i någon form av
sammanhang där någon tidigare position förfaller och skapar en förlust. Är det
ingenting ni har sett eller resonerat om på risk.

HN:

Vi har resonerat om volatilitetsförändring och nya positioner som tagits. Det
gjorde vi. Det var under våren vi började checka. Det tillsattes en grupp i april
för att se över den här avvecklingsportföljen. En specialgrupp med Carin
Lagenstam och Köning. Pär var med i den, med på dom mötena också.

Åkl:

I det sammanhanget reagerade jag över att det hade växt istället för att minska,
den här FC portföljen. Har ni resonerat något med Crafoord om anledningen.

HN:

Ja det är klart Agneta ställde en massa frågor. Vad är det som händer.

Åkl:

Känner du till om Crafoord ansett att en del av portföljen borde stängas
sommaren 2009.

HN:

Jag har hört, nu är det så mycket som har pratats. Det är ingenting han sagt till
mig. Kanske han hade något sådant på sommaren eller hösten. Det är vad jag
hört. Jag har inte själv varit med på något.

Åkl:

Vem har du hört det från då?

NH:

Nu har vi har diskuterat det här så mycket fram och tillbaka så jag vet inte vad
jag hört och vem jag hört det av.

Åkl:

Om vi ska flytta oss fram till december och eventuella resonemang, inte från
risk utan från trading, eller från Crafoord om att en viss del av portföljen skall
stängas. Är det någonting du känner igen?

HN:

Han säger att han vill stänga?

Åkl:

Ja, har du hört någonting sådant i december alltså?

HN:

Ja men det var det jag sa. Jag trodde att det var på sommaren, att jag hört att han
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själv också förordade det.
Åkl:

Men du vet inte om det är sommaren eller..?

HN:

Nej jag tror att det var på hösten, tror inte det var sommaren.

Åkl:

Men i december, är det hösten för dig?

HN:

Ja, mot årsskiftet tror jag? Tror jag men det har inte varit till mej personligen.

Åkl:

Minns du någon siffra i sammanhanget?

HN:

Jag har inte så stor lust att säga någon siffra, för jag kommer inte riktigt ihåg,
men visst fördes det sådana diskussioner. Att man frågade honom om vad han
trodde att det kostade att stänga ned direkt. Det var betydligt mindre summor än
vad det blev till slut. Det måste ha varit under hösten. Det var inga miljarder.
Jag vill inte säga siffror som skrivs upp, jag kommer inte ihåg.

Åkl:

Kvartal 4 så blir det en förlust i tradingavdelningen på 49 miljoner som
kommuncerats med marknaden den 29 januari, tror jag det blev. Känner du till
någonting om det? Att man under kvartal 4 vidtar någon åtgärds som medför att
man redovisar en förlust. Känner du till någon ting om det?

HN:

4, 2009?

Åkl:

Ja just det.

HN:

Alltså om jag känner till varför man redovisat en förlust?

Åkl:

Precis, om du känner till någonting om detta. Det är en förlust på 49, ett visst
budskap kommuniceras då i slutet av januari, början av februari. Om orsaken
till denna förslut?

HN:

Jag kommer inte ihåg, men inget sånt att man krävt att någon skulle skriva ned,
att vi i risk på något sätt.

Åkl:

Känner du till om det är någon nedskrivning.

HN:

Det var inte heller i risk den sista diskussionen blev, det var mellan vd och
ekonomi. Vi var inte en sådan avdelning. Vi fick lägga fram våra siffror och
sedan visste vi inte alltid hur det syddes ihop.

Åkl:

Har ni på risk, eller du kommit i kontakt med någon intern revisionsrapport som
då kritiserar värderingsmodellen och även värderingen?

HN:

Det var den här Atos menar du.

Åkl:

Nej jag menar, men även Atos, är det något du känner till?

HN:

Den gick till Agneta främst. Det är hon som bollat med ekonomi. Internrevision
frågade du först?

Åkl:

Interna revisionspromemorior upprättade av KPMG. Har du set någon sådan.
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HN:

När var det?

Åkl:

Det kan ha varit. Jag vet inte om de har cirkulerats. Jag vet inte ens i dagsläget
när de skall ha tagits fram och vad de kan innehålla. Jag ställer en frågan bara,
om du känner igen om du känner igen?

HN:

Jag tror att jag sett något utkast, att man förordade att man inte skulle använda
sig så mycket av historisk volatilitet, möjligen. Och att det aktiva ligger efter.

Paus.
Fhl:

Vi börjar om förhöret kl 14:55 efter ett uppehåll på ungefär 10 minuter.
När man då kommer längre fram under 2010. Du talade om att det bildades en
grupp som skulle titta på den här portföljen. Kan du berätta mer om det.

HN.

Jag var aldrig med i den gruppen.

Fhl:

Du var aldrig med i den gruppen.

HN:

Man tog fram mer greker och försökte bygga up en databas för att sedan kunna
fatta beslut för att se hur det sett ut. Jag var aldrig med i den gruppen. Jag var
inte med på ett enda möte. Men man bildade gruppen för att se över hur en
avveckling skulle ske, nedbantning. Det var syftet.

Åkl:

Du sa grekar.

HN:

Vega är en grek. Optionssiffror som kan visa hur portföljen ser ut. Vega är så att
säga en grek. Visar känsligheten i volatilitet.

Åkl:

Ja greker alltså.

HN:

Jag var aldrig med i den gruppen, så jag vet inte riktigt. Tanken var att man
skulle som sagt hitta en strategi för avveckla successivt och diskuterade det i
gruppen. I den gruppens att Catarina och Köning. Pär var med från risk. Så vet
jag inte det var kanske Kurt Lönnström också. Jag vet att det var någon till.

Fhl:

Var du med och tog fram underlag eller material.

HN:

Det var mest Pär som var helt involverad i tradingen på slutet.
Min kollega Pär Börgesson.

Fhl:

Han hade själv tillgång till allt. Han satt på risk.

HN:

Absolut, jag är ingen huvudperson. Jag gjorde en del annat också till
kapitalteckning, som han inte gjorde. Jag jobbade 80 procent. Han satt väldigt
mycket med tradingen.

Fhl:

Men du har varit med om volatilitetsavstämningen den sista december (
upp.

HN:

Ja, precis.
Vi har förstås tittat på dom tillsammans. Agneta också.

visas
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Fhl:

Här framgår det ett antal derivat som det är avvikelser på. Risk noterade större
avvikelser mellan teoretisk och implicit volatilitet på följande derevat, sedan har
man räknat upp några Dax och Omx. Kan du berätta lite mer om vad det
innebär och vad ni gör eller har gjort.

HN:

Det här är en sammanfattning av excel-tankningen. Vi har tankat hela
portföljen från Orc, även FC. Hela tradingen, vad som finns. Sedan har vi tittat
på av trading vald volatitet och vad vi ser i marknaden för varje instrument.
Sedan har vi gått igenom hur positionerna ser ut. De vi har lyft fram, där har vi
sett att de är en större avvikelse, eller så är de så stora att vi lyft fram dom
därför. En enprocentsförändring från 19 till 20, har kanske en ganska stor total
effekt. Det är så vi har jobbat. Vi har diskuterat det här med tradingen och sagt
att det här ser vi så här, vad säger ni om det, varför värderar ni så här. Det här är
sedan en sammanfattning vad vi ser och vad dom säger. Vad trading säger och
risks kommentarer.

Fhl:

Här framgår också edgen på dom instrument som ni bedömt som osäkra
(volatilitetsavstämning 2010-05-31 förevisas)?

HN:

Jättestora positioner. Den här går till vd.

Fhl:

Har ni gjort på samma sätt även tidigare?

HN:

Edgen har vi inte alltid med. Vi har gjort den här som någon slags
standardiserad, hur vi lägger upp den. Edgen har vi nog inte alltid haft med. Här
gick vi lite mer ingående in på.

Fhl:

Varför har ni inte alltid haft med den?

HN:

För att vi tyckte att positionerna nu var alarmerande stora och kände att de var
betydliga. Vad vi såg

Åkl:

Vi talar om ett dokument som heter volatilitetsavstämning 2010-05-31

HN

Det är i slutet av maj. De sena.

Åkl:

Då är vi inne på Malms rapport (
handlingar). Ska vi ta det Lagerstam först.

Fhl:

Okej.

Åkl:

Känner du till vad den här gruppen kan ha kommit fram till som tillsattes den 15
april?

HN:

Väldigt vagt. Man ville sätta upp vissa steg. Jag vet inte ens om man kom fram
hur man banta ned i olika steg. Det var diskussion kring det.

Åkl:

Känner du till vad Lagerstam kom fram till.

HN:

Nej inte i detalj på något sätt. Jag har inte varit med.

Åkl:

Det är ingenting som det har talats om, att man ansåg att den var övervärderad
850 miljoner, FC portföljen.

åklagare och förhörsledare tittar tillsammans i
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HN:

Att det var problem, men det hade vi också försökt få fram, att vi ser en annan
värdering i marknaden. Hur rätt är då marknaden. Vi har haft den diskussionen,
oron hos oss också. Är marknaden rätt eller är marknaden fel.

Åkl:

Kan marknaden ha fel?

HN:

Ja, om det inte är tillräckligt mycket likviditet så är det mer korrekt att gå på
teoretisk volatilitet har vi blivit instruerade enligt den gamla skriften från
KPMG.

Åkl:

Känner du till om någon hos tradingen eller riks delade Lagerstams
uppfattning? Kanske en lite svår fråga?

HN:

Svår fråga. Vi såg ju också siffror som vi visade fram. Var det verkligen vi som
skulle bestämma det. Är det rätt, är det så här det ska se, eller är det mer rätt där
handeln inte är lika livlig.

Åkl:

Har du läst, jag frågade förr men minns inte svaret, Finansinspektionens
rapport, 34 sidig som ligger på nätet.

HN:

Ja.

Åkl:

Du har läst den?

HN:

För ett tag sedan. Det var inte så länge sedan.

Åkl:

Kommer du ihåg att på sidan står det om att banken medger att manipulation
kan ha förekommit. Kommer du ihåg att du läst det?

HN:

Nej, jag kommer inte ihåg precis det.

Åkl:

Det har även avhandlats i Malms utredning, så finns det på sida 41 vissa
skrivningar. Har du läst igenom dom.

HN:

Inte hela rapporten. Jag har bara bläddrat i den och läst vissa stycken.

Åkl:

Där anges i alla fall: Avvikelser mellan den implicita volatiliteten och den åsatta
orimligt stor, alltså orimligt stor. Kan du erinra dej om du själv stött på
resonemang om en siffra som är helt orimlig.

HN:

Jag säger åter, vi var oroliga själv och lyft fram olika siffror. Rimligt eller
orimligt, men stora positioner har det varit. Vi tyckte det var svårt att värdera
det och det är inte vi som skall värdera heller. Vi visade.

Åkl:

Malm skriver då. Det förefaller som om nya positioner i stället har tagits med
positivt s. k. dag 1-resultat ska kunna bokas upp vilket bidragit till att dölja
omfattningen av förlusten. Alltså enkelt uttryckt, att när en position förfaller
med en inbyggd latent förlust som ska åskådliggöras eller redovisas så har en ny
position tagits där man bokar upp ett positivt dag 1-resultat som så att säga
neutraliserar den föregående positionens förlust.

HN:

Ja.

Åkl:

Jag är inte insatt i hur det fungerar i din bransch, men är det ingenting som risk
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ser.
HN:

Det är något som vi måste gör a helt manuellt. Vi måste titta på transaktionen,
vilket pris, vilken volym. Hitta vad man annat kan ha gjort. Man kanske har
ändrat volatiliteten. Visst kunde vi göra vissa sådana. Men det var helt manuellt
att leta fram dom transaktionerna.

Åkl:

Du har inget minne av att ni själva har sett?

HN:

Under våren började vi också titta på vissa, det gjorde vi. När vi gjorde
volatilitetsförändring, men det var i samband avvecklingsgruppen som vi
började skicka ut sådana mail. Det gick också till styrelsen faktiskt under våren
2010. Där vi tittade på Dax resultat. Försökte förklara resultatet per dag, vad
hade han gjort, och vilka stora transaktioner hade han. Hade det fått någon
resultateffekt. Ursprungligen hade han kanske ändrat värderingen. Hade han
ändrat volatiliteten för någon annan månad samtidigt. Det gjorde vi och
skickade till styrelsen under våren. Det kanske också började i april eller maj. I
april, i maj kraschade allting. Det var någon månad där som de fick i detalj. Det
tog oss ganska mycket tid. Vi fick göra det helt manuellt, sitta och hitta
transaktioner.

Fhl:

Avslut som har skett?

HN:

Ja precis, avslut som skett föregående dag. Det gjorde vi också, jag har nästan
glömt bort. Det måste ha blivit en månads utskick eller något sådant. Det är
ingenting vi hållit på sedan 2007. Det är väldigt manuellt. Vårt systemstöd var
väldigt begränsat. Det var som att okulärbesiktiga, titta på en större transaktion
och räkna ut.

Åkl:

När det gäller kopplingen mellan edgen och resultatrapporteringen så kan man
tänka sig att man antingen bortser från edgen eller att den på något sätt ingår i
resultatrapportering och enligt vad Malm skriver på sidan 26.
Av styrdokumentet, och då menas den här instruktionen hur värdering ska ske av portfölj.
Av styrdokumentet har dock framgått att teoretisk edge (skillnaden mellan teoretisk resultat
och marknadsvärderad/teoretiskt resultat) ska ingå i resultatrapporteringen. Är
det någonting du känner igen?
HN:

Edgen har varit med i riskrapporten varje dag.

Åkl:

Ja, men resultatrapporteringen, det som hamnar i bokföringen. Är det någonting
som har förekommit, eller som du känner igen?
Det är ingenting du känner igen, det resonemanget?

HN:

Du menar att man ska lägga tillbaka edgen?

Åkl:

Ja just det.

Fhl:

Att den skall framgå.

Åkl:

Ja, man kan tänka sig att per balansdag så justerar man det bokförda värdet
utifrån att man på marknaden ser. Det är lite av det resonemanget du hade
tidigare om i slutet av 2009, att ni ville att man skulle närma sig marknadsvärdet
på vissa positioner.
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Det vi pratade om tidigare var vad jag förstår att ändra det upptagna värdet så
att marknaden..
HN:

På vissa, det som handlades aktivt.

Åkl:

Det är ingenting du är bekant med, i diskussionen tog upp den problematiken,
att edgen ska ingå i resultatrapporteringen.

HN:

Edgen framgår av resultatrapportering. Den framgår som en information.

Åkl:

Ni rapporterar inte resultat. Ni rapporterar de siffror ni är satta bedöma.

HN:

Tradingens resultat har funnits med i riskrapporten, dagligt och ackumulerat.

Åkl:

Jag droppar frågan.

Fhl:

Har Finansinspektionen haft någon uppfattning om er värdering av
riskportföljen i ett tidigare skede, innan dom kom med sin rapport.

HN:

Om man går tillbaks.

Åkl:

2008 på våren har det kommit synpunkter från finansinspektionen. De granskar
med anledning av Carnegiekraschen bolag i samma bransch. Är det någonting
du känner igen.

HN:

De var där och granskade. Det känner jag igen, men jag kommer inte riktigt
ihåg slutsatsen. Det får ni ta med Agneta, min chef. Det var väl någonting mer
ad hock stickprov, tror jag man diskuterade i alla fall. Det är en minor detail i
det här sammanhanget. Att ändra instruktioner. Det har jag svårt att minnas,
sådana diskussioner att ändra helt. Det kanske är något Agneta kan upplysa om.

Fhl:

När det gäller säkerheter. Vem är det som haft kontakt med SEB beträffande
säkerheter.

HN:

Dom mötena har jag inte heller varit med på. Det började ställas högre
säkerheter under våren. Det var också mer Pär och Agneta. Jag var inte så
mycket med där.

Fhl:

Det är Pär och Agneta. Du vet att man utökade säkerheter?

HN:

Jag vet. Det kom rapporter till oss alla som grupp, så det gjordes, absolut. Man
ställde olika krav och nedbantning av portfölj. Den här månaden bör ni komma
ned hit och hit, annars kommer vi inte att sänka säkerhetskrav, det extra
påslaget de lagt på. Så de ställde krav.

Fhl:

Det är kopplat till FC portföljen.

HN:

Precis. De tyckte Eurex säkerhetskrav inte räckte. De ville ha ett extra påslag
för att positionerna var så stora. Det var det hela, men i detalj, jag var inte med
på mötena.

Fhl:

Vet du vem på SEB som hanterat frågan.

HN:

Nej.
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Fhl:

Hade du något mer Berndt?

Åkl:

Inte i den delen. Ska vi ta en paus en minut.

Bandspelaren startas efter pausen.
Fhl:
Jag har startat bandspelaren.
HN:

Den är på?

Fhl:

Ja, den är på.

HN:

Det jag tycker i Malms utredning. Det är ganska märkligt att övriga trading, bl.
a. tradingchefen, oavsett hans position som blev konstig under Fredrik, att han
verkar ha friats helt. För dom har sånt kunskapsövertag, som dom alltid vill
påskina, och det har dom. De sitter och handlar och värderar. Har inte dom räckt
upp handen om det varit helt fel eller om modellen varit helt? Jag kan inte
förstå, hur kan de frias så totalt i texten, som de gör. Det är deras miljö, hur de
handlar och hur de värderar. Varför räcker inte dom upp handen om det är fel.
Det förvånar mig väldigt mycket, utan det landar på risk att vi borde ha klarat
av att se att instruktionerna varit fel från början. Det tycker jag är tråkigt. Det
känns betungande. Så står det i rapporten, såsom jag kan läsa.

Förhöret slut kl 15.30.
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Svaret från Nina Hernberg kom den 2010-11-18 och lyder som följer.
Hej
Jag har läst igenom förhörsprotokollet och vill gärna förtydliga på några punkter. Några meningar förstår
jag inte, vilket jag antar att beror på svårigheter att uppfatta vad som sagts på bandet. Se
bifogade bilaga.
Vem avses när det står Fspec?
Med vänlig hälsning,
Nina Hernberg
From: Leif Lundqvist [mailto:leif.lundqvist@polisen.se] Sent: den 11 november 2010 13:38To: Nina
HernbergSubject: Hej!
Hej!
Jag bifogar förhöret med dig. Kan du läsa igenom det och meddela mig om det kan godkännas, rättelser
eller tillägg.
Mvh Leif Lundqvist

Förslag till ändringar / förtydliganden per sida (tillägg markeras med rött, text att
ta bort överstreckas, frågor i blått):
Sid 2:
NH: Pär Per Börgesson och sedan har vi en till hjälp, en timanställd, som har jobbat
heltid sedan juli 2009.
NH: FC ja, det var en egen portfölj……….Nej, vi hade en limit, men däremot sa var
avgjorde overnightlimiten. - Jag förstår inte svenskan, jag kan inte ha
sagt så.
Sid 3:
NH: Det var traderbefogenheter Regler och befogenheter för tradingavdelningen.
Sid 4:
NH: Sedan gick vi igenom position för position……..I vissa fall ändrade dom i andra fall
gjorde dom inte det, utan vidhöll att det här är helt korrekt värderat.
NH: Underliggande värde är också en viktig grej, så var det räntor och utdelningar.
Sid 5:
NH: Nej det var i så fall senare……….Vi tittade då på. - På vad? Hur fortsatte
meningen?
Sid 7:
NH: Vi satt inte och soreterade in dom och delade in dom i nivå 3 eller 2 i vanliga fall.
Sid 8:
NH: Vi gjorde så att vi………Ju mer teoretisk den är , ju hetare säkrare (?) skulle den
ligga i 3:an.
Sid 9:
NH: Det De måste ligga precis som marknaden la låg.
Sid 10:
NH: Att det är viss omsättning i dom här optionerna och då förordrade vid, vi.
NH: Det som hände var att under sommaren,……Det blev längre positioner i slutet av
december än det fanns i juni, när listorna kom på hösten. – Jag förstår
inte det understreckade. Jag kan inte ha sagt så.…..Då breddas inrådan
På deras inrådan, vi behövde titta på ….
Sid 11:
NH: …dom här pappren……..Vi var på styrelsen 2 styrelsemöten under hösten 2009
och visade ….
Sid 13:
NH: Vi har alltså …..Om det varit någon som gått och gjort en större förändring, om det
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ser mystiskt ut,…
Sid 15:
NH: Det var ganska mycket…..Vi har fått rapporter från tradingen på kvällen när de
öppnar stänger med deras positioner….
NH: Ja från oktober……Det var närmast min kollega Pär Per som skickade. Han Vår
VD ville har mer och mer….
Sid 17:
NH: Och Pär Per, riskvärderarna riskkontroll.
Sid 21:
NH: Ja, det tror jag att han gjorde……Hon var inte mild i sina ord utan hon använde ord
som stora, betydande eller avsevärda. Det hade VD synpunkter på. Det
var inte lätt att hantera.
Sid 22:
NH: Ja. När vi gjorde…….Det som kallas at the money, som är närmast strike eller jag
menar vars strike är exempelvis närmast kursen på underliggande…Men
instruktionen begränsade värderingen var också snäv i sina..
Sid 23:
NH: p g a instruktionen om rak volatilitet….
NH: Det skickades alltid till VD.NH: Då ser vi i volatiliteten att den saknas ändrats.
Sid 25:
NH: Det var Agneta. Det var mest …..VD diskuterade med Pär Per direkt,…
Följande namn är fel i texten på flera ställen: Tamer Torun, Catharina Lagerstam,
König och Per Börgesson.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Myndighet

Ekobrottsmyndigheten
Enhet

Diarienr

Stockholm FMK

9000-K1634-10

Hörd person

Personnummer

Hernberg, Nina Anita
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Frågeställningar angående historisk volatileitet.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Leif Lundqvist

2011-03-29

14:50

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Förhör avslutat

Utskrivet av

LL
Berättelse

Hernberg har blivit kontaktad per telefon och informerad om att hon kommer att tillfrågas
angående historisk volatilitet och angående ett mail hon skickat till Mikael Köning och Stefan
Dahlbo och för kännedom till Agneta Norgren och Per Börgesson den 091221. Hernberg har
tagit fram mailet och har det tillgängligt.
Historisk volatilitet.
Hernberg tillfrågas om sista meningen i första stycket i mailet.
"Den historiska volatiliteten för Dax är ca 20-22 % både på 3 år och 3 månader (vilket
SD efterfrågade).
Hernberg förklarar att det är vad volatiliteten legat i genomsnitt. Det är volatiliteten i
Dax-index som avses och inte i någon speciell option.
De har tittat på en graf och sett var ungefär genomsnittet legat på 3 år.
Riktlinjer avseende tidsperiod.
Hernberg vet inte om det skrivits någonstans i instruktioner men i riskgruppen tittade de på 3
eller 5 år och försökte hitta ett genomsnitt, för att undvika att titta på en väldigt orolig period.
De valde oftast att titta på 3 eller 5 år när de försökte jämföra mot marknaden. Optionens
löptid hade ingen betydelse i det fallet.
De tittade på hela lösenmånader. Trading värderade en hel månad till samma procents
volatilitet. Det var inte option för option. Vissa var även utan pris.
De värderade hela juni Dax till samma volatilitet, oavsett lösenpris.
Det stod också i instruktionen från styrelsen att det skulle vara rak volatilitet, dvs samma
volatilietet för alla Dax med lösen samma månad.
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Om lösenpris ligger långt från index kan ha betydelse för priset, men HQ:s
värderingsinstruktionen sade rak volatilitet utifrån löptid.
Risk tittade också på var i marknaden de optioner vars lösenpris som var närmast index just
då låg, de som kallas at the money, där sker det mest handel. Det optionspriset eller den
volatiliteten borde vara riktgivande. Sedan jämförde de mot hur volatiliteten legat om man
tittar tillbaks 3 eller 5 år. Om den nu var på en väldigt hög nivå eller om den låg på en ganska
genomsnittlig nivå.
Om en option uppfyllt det aktivitetskrav som satts upp skulle den ha värderats till det pris den
handlats vid, men de var inte många optioner som uppfyllde detta aktivitetskriterie.
Förhöret slut.
Förhöret har skickats med mail till Hernberg.
Den 2011-04-01 har Hernberg skickat följade svar via mail.
Hej
Några kommentarer/rättelser:
1. Det fanns ingen instruktion från Styrelsen om riktlinjer för mätning av volatilitet på optionsmarknaden.
2. För att se var volatiliteten låg i marknaden tittade Risk främst på volatiliteten i sk at-the-money optioner
(med samma underliggande och lösenmånad), men även på historisk volatilitet i underliggande.
MVh
Nina Hernberg
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KPMG möte HQ Bank den 2009-10-22, Agneta Norgren, Mattias Arnelund och Peter
Svensson, bilaga 1.
Enligt AN och MA har avvecklingsprocessen avstannat under sensommaren, då nya
positioner hade tagits i ODAX- relaterade papper etc.
Separat möte med revisionskommitténs ordförande Curt Lönnström har avhållits förändrad
inriktning i avvecklingen av trading.
Styrelsen är införstådd med att positionerna (i tradingen) kommer att kvarligga över årsskiftet
2009-2010.
Var Nina Hernberg med på detta möte med Curt Lönnström.
Hernberg kommer inte ihåg.
Varför hade nya positioner tagits och varför hade inte portföljen avvecklats som planerats
Var, revisionsutskottets ordförande Curt Lönnström, vd Mikael Köning, styrelseordförande i
banken, Stefan Dahlbo, styrelseordförande i HQ AB, Mats Qviberg och cfo Mattias Arnelund
införstådda med detta?
Hernberg kommer inte ihåg. Det kom lite olika besked från vd. Hon kommer inte ihåg vem
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som fattade beslut om att de skulle ligga kvar. Det var dock något som konstaterades.
Hon hänvisar till tidigare förhör med tanke på att minnesbilden börjar bli oklar nu och det
förra förhöret var kortare tid efter händelsen.
Det kan inte ha varit någon oklarhet om att positionerna skulle bli kvar. Det finns helt säkert
något protokoll som Norgren skrivit och som gått till styrelsen.
PS har erhållit en PM som översiktligt beskriver värderingsprinciperna och
värderingsnivåerna i IAS 39 samt HQ:s problemställning relativt dessa (se bilaga 3).
Eventuella avvikelser mellan teoretiskt och marknadspris per Q4. Denna PM har gåtts igenom
med styrelsen i HQ Bank den 13 oktober, enligt AN.
Ur promemorian: Vid årsskiftet 2008-12-31 klassificerades 10 % av options portföljen i nivå
2 och 90 % i nivå 3.
Vid en simulering med utgångspunkt från förhållandena 2009-09-30 bedöms i princip det
omvända förhållandet gälla.
Är uppgiften korrekt, med tanke på att vid utgången av 2009 så klassificerades huvuddelen av
optionerna i nivå 3?
Hernberg har svårt att komma ihåg.
Vidare på sid 2. Enligt tillagda noteringar från Anders Torgander efter mötet måste KPMG
även uppmana HQ att även åtgärda dag 1-resultat samt ge nya upplysningar enligt IFRS 7 (se
bilaga 5). Vi lägger till dessa punkter på en ny slide som används vid kommande möten med
HQ.
På vilket sätt har följande personer blivit informerade om de nya upplysningskraven enligt
IFRS 27B och att endast redovisa dag 1 vinster när värdering görs utifrån observerbara
marknadsdata, (sid 2 och bilaga 5),
revisionsutskottets ordförande Curt Lönnström, vd Mikael König, styrelseordförande i
banken, Stefan Dahlbo, styrelseordförande i HQ AB, Mats Qviberg och cfo Mattias Arnelund?
Hernberg var inte med på detta möte, men hon har en minnesbild av att det uppkom som att
de skulle göra en not. Det var inget som de hade vetat om i förväg. Det låg inom cfo Mattias
Arnelunds ansvarsområde. Vem som fattade beslut om att de inte skulle skrivas något i
årsredovisningen är något hon hänvisar till sin chef Agneta Norgren eller Mattias Arnelund.
De hade för ont om tid att säkerställa rätt. Hernberg hade fått uppdraget av Mattias Arnelund
eller Agneta Norgren att ta fram uppgifterna. Det var så att tiden tog slut för att hinna ta fram
säkerställda uppgifter. Det är IB/UB analysen hon då talar om. Hon tror att redovisningen av
dag 1 hörde ihop med det, att det var vid samma tillfälle det kom upp. Det var samma
problem att ta fram den uppgiften. Hernberg tror dock inte att hon själv fått något uppdrag att
ta fram dag 1 resultat, men hon har ett minne av diskussioner om att det skulle med.
Det var IT avdelningen som försökte ta fram uppgifterna. I vart fall kunde inte risk trycka på
en knapp för att ta fram uppgifterna. Det måste till historisk data som skulle bearbetas.
Nina Hernberg har sedan varit med vid möten då KPMG och risk träffats den 2009-11-04
och 2009-11-09.
Efter mötet den 9 november har Anders Torgander skickat till Mattias Arnelund vissa
aspekter av verkligt värde… där de kvantitativa upplysningskraven i nivå 3 finns med.
Kopior till Peter Svensson, Erick Thunström, Nina Hernberg och Agneta Norgren, bilaga 2.
Varför finns inte dessa med i årsredovisningen?
Det Hernberg kommer ihåg var att det behövdes en stor mängd rådata. De var inte förberedda
på det, så det kom inte i mål med det innan årsredovisningen. Hernberg tillägger att det är en
chefsfråga att komma med en krisplan om det inte går. Hernberg har fört diskussionen med
Mattias Arnelund och Agneta Norgren och de var informerade om detta och fattat beslutet när
Hernberg hade svårt att få fram underlaget.
Hernbergs minne är att de hade en stor mängd rådata, de hade svårigheter att hantera det. Det
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hade kort om tid. Hernberg hade inte jobbat med detta tidigare. Det bestämdes att det inte var
tillräckligt kontrollerat, är Hernbergs uppfattning. Men vem som exakt fattade beslutet att
utelämna uppgiften vet inte Hernberg.
Hernberg kommer inte ihåg hur långt det kom. De fick rådata, men det var oklart hur de
skulle gå tillväga för att utforma noten. Det var Hernberg som under ledning av Mattias
Arnelund arbetade med detta. Hon har ingen glasklar bild att hon fått beskedet att det inte
skulle med.
Det hon minns att det var problem att få fram uppgiften som skulle in i noten.
Förevisas mail den 2010-02-18 från Nina Hernberg till Agneta Norgren med bilagorna År
2009#2.xls och Not 27 värderingsnivåer per ATM 2009-12-30-underlag.xls.
Bilaga 3.
Förevisas mail den 2010-02-24 från Nina Hernberg till Anneli Ekelund och Mattias
Arnelund med bilagan År 2009#2.xls, bilaga 4.
Och förevisas mail den 2010-02-25 från Anneli Ekelund till Mattias Arnelund och Agneta
Norgren, bilaga 5,
samt förevisas mail från Anneli Ekelund till Agneta Norgren den 2010-03-15. Bilaga 6.
Vad hade hänt under tiden som gjorde att den del av not 27 som avsåg IB/UB specifikation
försvann?
Hernberg kan bara upprepa vad hon redan sagt. Det kan vara så att de inte lyckades göra den
analys som krävdes. Orsaken var att det var en jättemängd rådata.
Varje transaktion skall öronmärkas, till vilket pris den såldes och hur den värderades, enligt 1,
2 eller 3. De hade inte system för det, så de fick ta in rådata och bearbeta. Om de hade haft ett
annat systemstöd vid ingången av räkenskapsåret så hade det kunnat gå. Andra banker har ju
redovisat.
Hernberg kan inte säga när hon slutade arbeta med detta.
I nivåindelningen, bilaga 3:5, framgår att i nivå 3 hade HQ optioner till ett netto av -293 422
979, varav tillgångar om 1 795 540 869 och skulder om 2 088 963 848, vilket också
redovisats i årsredovisningen, not 27.
I XL tabellen finns dock även dolda kolumner som vid summering bl. a. visar orealiserat och
realiserat resultat på dessa enligt följande.
Orealiserat resultat på dessa skulder i nivå 3 per 2009-12-30 uppgår till 516 786 521 kr och
orealiserat resultat på tillgångar och skulder i nivå 3 per 2009-12-30 (nettotillgångar enligt
ovan -293 422 979 kr) uppgår till 362 miljoner kr. Total vinst (teoretiska) uppgår till 145
miljoner kr.
Varför har inte detta redovisats i not 27 i årsredovisningen?
Varför har not 27 inte fullföljts åtminstone på punkt som avser totala vinster och orealiserade
vinster?
Den noten borde man ha fått till. Dvs. den som har beskrivits som Vinster och förluster
redovisade i årets resultat för tillgångar som ingår i den utgående balansen 2009-12-31, se
bilaga 4 och bilaga 5. Hernberg vet inte varför den inte kom med. De hade fokuserat på
transaktionsnivåerna, försäljningar, förflyttningar etc.
Det är ett tag sedan så Hernberg har inte helt klar minnesbild.
Var övriga avstämningar beroende av i vilken nivå instrumenten befunnit sig under året?
Eftersom det t.ex. står förflyttning till och från nivå 3 så måste man veta i vilken nivå de
befunnit sig. Det var något som bara togs fram vid årsskiftet.
Var det inte så att HQ vid kategorisering i nivå utgick från hur stor avvikelsen var i procent
och att de som avvek mer än 10 procent kategoriserades i nivå 3 (optioner, vars avvikelse teo
vol vs imp vol ATM <10% (snitt pull & call), bilaga 3:4?
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Hernberg känner igen dokumentet. Det var så de tänkte. De tittade på teoretisk vol med två
decimaler. Tanken var att de som avvek så lite i procent från ATM volatiliteten kunde
betraktas vara värderade utifrån jämförbara priser. Och de som avvek mer än 10 procent
kategoriserades i nivå 3. Det var risk, dvs Agneta Norgren, Per Börgesson som var med i de
diskussionerna.
Varför har i så fall instrument nivåindelades endast vid bokslut och inte löpande?
Det hade nog vara möjligt. Hernberg har dock inte minne av att det förts någon sådan
diskussion i början av 2009.
Påbörjades löpande nivåindelning 2010 och skulle det ha varit möjligt att redovisa not 27
2010 om optioner i omfattning funnits kvar i nivå 3?
De gjorde ingen löpande nivåindelning för 2010. Eftersom de inte fick till den, så kan man
kanske tycka att man fört en diskussion om att få till något systemstöd.
HQ resultatförde dag 1 resultat i nivå 3 fastän det inte var tillåtet, vilket revisorsteamet
påpekat, bilaga 1.
Var det inte så att det även där skedde till följd av att HQ inte nivåindelade instrument
löpande?
Var det så att det enbart var på grund av att risk inte kunde presentera siffror som noten inte
kom till stånd?
Även det var beroende på att de inte hade någon löpande nivåindelning.
Hernberg har inget minne av att det diskuterats problemet med att de inte hade någon löpande
nivåindelning.
Hernberg har inte fått på sitt bord problemställningen om redovisningen av dag 1 i nivå 3.
Hon har inte varit med i den diskussionen förrän vintern/våren 2010 i samband med
problemet med att ta fram IB/UB i nivå 3 till noten i årsredovisningen. Dag 1 resultat är en
redovisningsfråga, så det ligger inte på riskfunktionen.
Kände inte trading till vad de sålde och köpte instrument för?
Det gjorde de.
De måste se resultatet av sina affärer, att de var rimligt. De kunde se dagens resultat, men där
ingick dag 1 resultat. Det är möjligt att de hade något xl blad. De såg hela tiden
marknadspriset och hade även tillgång till edgen, dvs skillnaden mellan marknadspriset och
det teoretiska priset.
Var risk beroende av trading och Fredric Crafoord för att få underlag till noten?
Av Fredric Crafoord fick de inget, de fick hjälp av någon på IT som tog fram transaktionsfiler
från Orc. Det gick inte att ta fram historiska uppgifter direkt från Orc, utan måste ta fram
backuper. Det fick en mängd rådata om transaktioner och hade inte något systemstöd för att
bearbeta detta.
De hade löpande samlat uppgifter från Orc om hur det såg ut vid dagens slut och fått ut i xl
format. Det var Per Och Nina som skötte detta. Det var från den xl lista som fanns för sista
handelsdagen på året, 2009-12-30 som hon gjort nivåindelningen. Sedan hon gjort
nivåindelningen så gick det att se vad som var vinst och vad som var orealiserat på nivå 3
beträffande de instrument de fortfarande hade. Den teoretiska vinsten består av orealiserat
och realiserat. Det var inte någon diskussion om att det skulle föreligga någon oklarhet
beträffande dessa siffror. Det man hade problem att ta fram var de övriga uppgifterna som
skulle in i noten, som var beroende av var instrumentet befunnit sig i för nivå under året.
Vem var det som fattade beslut om att inte redovisa not 27?
De som Nina hade närmast kontakt med var Mattias Arnelund och Agneta Norgren, men vem
som fattade beslutet vet Nina inte.
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Hon har inget minne av någon diskussion om att bara i noten redovisa den del som gick att ta
fram.
Var vd Mikael König, styrelseordförande i banken Stefan Dahlbo, vd i HQ AB Mats Qviberg
och eller ordförande i revisionsutskottet informerade om att not 27 inte skulle redovisas till
den del som avsåg kvantitativa upplysningar?
Hernberg kan inte svara på detta. Hernberg tror inte att hon diskuterat noten med Mikael
König. Förutom Agneta Norgren och Mattias Arnelund har hon diskuterat noten med Anneli
Ekelund, på ekonomi. Det var Hernberg tillsammans med Mattias Arnelund och med hjälp
med IT som jobbade med att ta fram detta. Det hade först en diskussion om det var ekonomi
eller risk som skulle hjälpa till att ta fram det. Det var Agneta Norgren, Nina Hernberg, Per
Börgesson, Mattias Arnelund och kanske Annelie Ekelund som diskuterat vem som skulle
arbeta med att ta fram detta. Det hade lika gärna kunnat bli ekonomi som fått uppgiften
eftersom de måste hämtas från databackuper. Det var inget de hade lättillgängligt.
Vilka diskussioner har förts beträffande IFRS 7, 28 och varför har HQ inte i
årsredovisningen redovisat detta, (28b. den ackumulerade skillnaden som ännu inte
redovisats i resultatet vid periodens början och slut samt en avstämning av förändringarna i
saldot avseende denna skillnad
Det var inget som hamnade på Hernbergs bord, men hon har diskussioner om dag 1 resultat,
men har inte varit med i något försök att ta fram det.
Förevisas KPMG, möte med HQ risk den 2010-01-05, bilaga 7.
Den teoretiska edgen uppgår till netto +280 MKr per Q4, varav två positioner i vardera Odax
och Omx står för vardera +643 miljoner samt -364 miljoner kr.
Hur kan Peter Svensson ha fått uppfattningen att avvikelsen på dax endast avsåg två
positioner?
Hernberg kan inte svara på det.
Framstod det som om osäkerheten på de priser som kommer från marknaden var lika stor på
priser för alla de daxoptioner varifrån edgen kom, som för de två omxoptionerna i fråga?
Hernberg kommer inte exakt ihåg hur de hade presenterat det.
Troligen hade de underlag med och visade, klipp från excelark.
Visste någon vad som var orsaken till hur den negativa edgen uppkom på dessa två Omx
optioner?
Hernberg har ingen minnesbild av att hon känt till detta eller att hon hört det senare.
Edgen var dock alltid till diskussion. De hade framför till vd att eftersom positionerna var så
stora så slår det så stort om man väljer den ena eller andra volatiliteten. De hade även
framfört detta till styrelsen.
HQ hade gjort en volatilitetsavstämning den 29 december och en tradingavstämning den 30
december.
De är en kontroll av hur trading värderar sina positioner.
Var avvikelsen densamma den 29 december?
Det kommer Hernberg inte ihåg.
Har det i efterhand framkommit hur avvikelsen beträffande omx-optionerna uppkommit?
Inte vad Hernberg kan minnas.
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Förevisas mail från Nina Hernberg till Erick Thunström, Anders Torgander, Agneta Norgren
och Per Börgesson den 2010-01-22, marknadspriser i Orc. Bilaga 8.
Hade man upptäckt någon kurskörning som föranledde denna kontroll av hur HQ hämtade
transaktionspriser i marknaden?
Hernberg har inte upptäckt någon kurskörning. De hade ingen möjlighet eller svårligen
kunnat upptäcka om någon vid HQ lagt in avvikande priser. Det är något för börsens
övervakning.
De hämtade uppgifter från Omx ibland, men det var för att se om det var en aktiv marknad
eller ej, men inte för att se vem som lagt order.
Volatilitetsavstämningar gjordes inför månadsskiften och sista dagen i månaden tankades
portföljen för att se att volatiliteten låg som de hade överenskommits med trading.
Det kontrollerades även om det fanns några direkt felaktiga kurser.
Dom felaktiga kurserna, vilka jämförelser gjordes? (Jämförelser mellan OMX och ORC)
Varför gjordes kontrollen, felaktiga kurser?
Risk ville kolla om det var en aktiv marknad, om det låg några gamla priser kvar. Det var inte
för att kontrollera om någon gjort något konstigt. De hade inte diskussioner om någon gjort
något brottsligt.
Inför årsskiftet 2009 lades två felaktiga kurser i OMXS30 A660 och A700 som påverkade
edgen med 364 620 152 kr. Redovisad edge 281 170 668, utan påverkan skulle den ha varit
645 790 820 kr.
OMXS30 stängde 30/12 på 951,72.
FC lagt en köporder om 10 kontrakt till 75, innan stängning den 30/12.
Beträffande A700 så lade FC en köporder om 10 kontrakt till 60, innan stängning den 30/12.
Har denna prisavvikelse uppmärksammats av Risk?
Hernberg tror inte att risk uppmärksammat detta.
Hernberg har inte hört att Fredric Crafoord skulle ha manipulerat marknaden. Då skulle de ha
reagerat. Hernberg spekulerar att syftet i så fall skulle ha varit att få ned edgen. Edgen hade
betydelse för risk, eftersom de jämförde med marknadspriset. Den teoretiska värderingen ser
bättre ut om man får ner edgen. Den kommer närmare marknadsnivån. Edgen ger inte alltid
en full bild, eftersom det kan finnas något gammalt pris. Man måste sätta edgen i relation till
marknadsaktiviteten. Man kan kanske lite säga att om edgen inte rör sig så mycket så ökar det
tilltron till edgen.
Den 2009-10-13 var det styrelsemöte i HQ Bank.
Förevisas mail den 2009-10-08 från Nina Herberg till Cajsa Ihrsen med kopia till Agneta
Norgren, styrelsematerial från Risk.
I bilagd Xl fil, samtliga bilagor 20091213.xlsx finns kalkylbladet förfallostruktur 090930,
bilaga 9.
Förevisas PM tradingavstämning 20091230, mail från Per Börgesson till Mikael König och
Agneta Norgren, kopia till Nina Hernberg.
I bilagd xl fil Tradingavstämning.xls finns kalkylbladet förfallostruktur, bilaga 10.
Är det riktigt att HQ hade en högre teoretisk värdering på tillgångar än de priser som kom
från marknaden och att HQ hade en lägre teoretisk värdering på skulder än de priser som
kom från marknaden?
Det kan stämma. De tog upp värderingen med trading och det är vd som skall sätta ned foten.
Vd hade svårt att kommunicera konstruktivt.
Vd fick dagligen information om värderingen i förhållande till marknaden. Och från viss
tidpunkt även styrelseordförande dagligen. Risk förklarade att positionerna var väldigt stora
och avvikelse i värdering i förhållande till marknaden var väldigt stora och realiserar man så
får man ta de priser som finns i marknaden. Hernberg vill minnas att det var från våren eller
sommaren 2009 som positionerna ökade i storlek. Hon hänvisar dock till vad hon sade i
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föregående förhör eftersom minnesbilden börjar bli oklar.
Förhöret slut kl 11.20.
Förhöret genomläst och godkänt.
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Promemoria.
Evert Carlsson vid Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Cenre for Finance har på
uppdrag av Oreum Advokatbyrå gjort en analys av de positioner inom HQ tradingavdelning
som var den huvudsakliga orsaken till de förluster vilka HQ realiserade under andra kvartalet
2010.
Evert Carlssons analys, som är daterad den 23 september 2010 finns som bilaga till Anders
Malms rapport till HQ Bank den 24 september.
Carlsson har kallats till Ekobrottsmyndigheten den 15 oktober för att svara på frågor och
redogöra för vad han kommit fram till vid sin analys.
Med Carlssons analys som bakgrund har Carlsson svarat på frågor ställda av stadsåklagare
Berndt Berger, finansiell specialist Per Friberg, finansiell specialist Mikael Joelson och
kriminalinspektör Leif Lundqvist mellan kl 10.15 - 12.15 och har i sin helhet spelats in på
band.
Här följer en sammanfattning.
Evert Carlsson hade fick i uppdrag av Oreum att försöka beskriva positionerna och hur
värderingen gått till i HQ. Det höll han på med i huvudsak i juli månad och sedan har det
skett ett antal presentationer, med skriftligt material och power point presentationer, dels på
bolagsstämman och dels på en presskonferens.
Allt finns också på TV4:s play.
HQ har varit väldigt transparanta med sättet man värderar på, nästan förvånansvärt om man
jämför med många andra banker.
Det står i årsredovisningen i not 1, teoretisk värdering, dag 1 resultat, vad som är aktiv
marknad o.s.v. Och det är dessa principer man tillämpat.
Carlsson hävdar i sin rapport att sättet som man gör det på är felaktigt och inte konsistent.
Men det är inte så att någon har mörkat.

PM, 2010-10-15 14:10 diarienr: 9000-K1634-10

137

Bolaget revisorer från KPMG genomförde för senaste årsskiftet i slutet av januari 2010 en
presentation för styrelsen där man går igenom begreppet användning av rak volatilitet och
den teoretiska värderingen och där KPMG tillstyrker att det är så man skall göra.
Det fanns tidigare också en diskusson på HQ om detta var korrekt. Carlsson tror att den
hänför sig 2006, där det i samband med årsskiftet kom in väldigt många felaktiga priser i
värderingen. Man hade en diskussion på HQ med den dåvarande revisorn, som då ville att
man skulle använda de priser som faktiskt kom från börsen. I huvudsak berodde de felaktiga
priserna på att de värdepapper man handlade i HQ hade bristande likviditet, dålig
prisinformation, det kanske fanns ett avslut vid ett tillfälle och det avslutet ligger sedan kvar
på börsen. Detta avslut kanske inte alls var relevant.
Man gjorde en genomgång med KPMG:s derivatspecialister i Tyskland, där man sa att man
skulle hålla sig till en teoretisk värdering. Sedan har detta levt kvar. Carlsson tror inte att det
varit uppe till så många diskussioner sedan dess.
Det här är inget unikt problem för HQ på något sätt. I allt väsentligt var de positioner HQ
hade clearade instrument, de är handlade på en publik börs. Om man gått in i en bank hade
detta problem varit hundrafalt många gånger större, med en helt annan dignitet. En banks bok
består i allt väsentlighet av sådant som inte är clearat på en börs. Det kan vara allt från
ränteswappar och sådant som handlas OTC, via telefon och inte via någon börs. Det gör att
alla hamnar i en situation där man måste göra en teoretisk värdering, typiskt finns det inga
noteringar. Då är frågan, att se till att den teoretiska värderingen är korrekt och att den speglar
vad en marknad borde ha legat någonstans.
Det är personer helt enkelt med omdöme, internt som gör det, oftast en riskavdelning självt på
en bank. Det som var anmärkningsvärt på HQ var att traders själva gjorde det och sedan
bedömde risk. Typiskt sett är det andra vägen, att det är riskavdelningen som sätter upp, de
här priserna anser vi att är relevanta, och sedan får traders kommentera. På HQ var det
tvärtom.
Det tredje sättet är att med jämna mellanrum ta in en second opinion. D.v.s. att man vänder
sig till någon av de Global clearers som finns och som har i uppgift att göra den här typen av
värderingar. Typiskt är det för alla hedgefonder. Där är det inte så att man har pengar eller
värdepapper swapkontrakt i förvar hos sig själv, utan man har det hos någon custodian, någon
som är depåhanterare. Det gjordes aldrig på HQ.
Att man gör en affär på dagen och sedan värderar man till något annat vid slutet av dagen.
Det kan mycket väl ske om det är en teoretisk värdering, du har köpt Volvo på morgonen och
sedan har du en Volvooption emot. Det är klart att det kan bli ett annat resultat än vad du
faktiskt köpt den till.
I HQ:s fall är dessa avvikelser så stora att det inte är rimligt att prisförändringen från det att
du gör avslut till dess att du gör värderingen kommer från att du har en teoretisk modell som
visat sig felaktig under dagen. Det är en teoretisk modell som redan från första början är fel.
Det finns några exempel på detta i Carlssons dokumentation. I huvudsak var det ett fåtal
positioner man såg varje gång, som var riktigt felaktigt värderade. Det finns också mailkorrenspondens mellan risk- och tradingavdelningarna om hur de här borde ha värderats.
Exempel på sådan mailkorrenspondens är i samband med värderingarna vid månadsskiftena.
Då har det gått till så att man ifrån handlarsystemet tagit ut en bild över hur traders anser att
värdena ska se ut. Det har riskavdelningen tagit ut. De har tillgång till exakt samma system.
Man är inte beroende av traders för att ta ut information. Risk har kommenterat de värden
trading satt, i excelark eller i word. Där står det, det här anser vi vara fel, det här avviker.
Sedan går excelarket tillbaka till tradingavdelningen. Ibland finns kommentarer och ibland
görs någon justering.
Då kommer man in på diskussioner om att man ibland har tittat på de historiska priserna
istället, priser som egentligen inte har med saken att göra, men det står i årsredovisningen att
det är så man gör.
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Det står i årsredovisningen bara att man använder historisk volatilitet, men det står inte under
vilken tidshorisont och det varierar lite. Det finns inte heller något i värderingsinstruktionen
där detta är framgår. Det finns utrymme för ett stort godtycke. Detta godtycke har använts
självständigt av handlarna, för ibland har det passat att använda en tidshorisont och ibland en
annan.
Information.
Risk säger att de bedömer rimligheten av den åsatta volatiliteten genom att titta på att titta på
3 eller 5 års historisk volatilitet.
Fråga.
Borde man då rimligtvis inte kunna se om den volatilitet som åsatts på instrumentet verkligen
stämmer med detta genomsnittliga historiska 3 års eller inte, eller som Crafoord säger, om det
är ett instrument som har en löptid på ett år, då har han utgått från den historiska volatilitet på
1 år och om det är 6 månades kör han 6 månaders. Det måste väl vara möjligt att ta
instrumentet och skruva tillbaka klockan till december 2009 och se om det verkligen var det
historiska 3-års som tillämpades eller var det historiska 1 års.
De exempel som vi är intresserade av är de du beskrivit. Vissa stora positioner som är helt
felvärderade.
Har man verkligen använt sig av den värderingsteknik man säger sig ha använt sig av?
Svar:
Problemet med det är att redan nu är två olika tolkningar beskrivna. Fredrik säger ena saken
och risk säger något annat. Det finns ingen riskinstruktion som är så glasklar i det här
avseende. Det har nog funnits utrymme för att göra både och.
Vad Carlsson hävdade var att de här sätten var irrelevanta.
Även om Volvo har legat i 150 kr de sista 3 åren så är det så att Volvo är värt 92 kr idag.
Historien har inte med detta att göra.
Detta har nog samtliga vetat om på något sätt, och därför har det funnits dessa två kanske
olika tolkningarna.
De två exempel som var ganska tydliga och som Carlsson visat på och konsistensprövningen
av detta. När man har två optioner med olika löptider, och den ena har åsatts någon form av
historisk volatilitet, hur de än nu kommit fram till den. Den andra har man tagit från
någonting som liknar marknaden. Men det är fortfarande så att den långa optionen plötsligt
har blivit billigare än den korta optionen blev. Det finns inte en chans i världen att det kan bli
så. Och det är inte så att folk inte vet om det här. Det är inte så att revisorer rimligtvis borde
se det, att den här tvååriga bilförsäkringen som HQ nu har i sina böcker, den är billigare än en
ettårig försäkring. Sedan kan man börja tala om historisk volatilitet och allting annat, men det
här är helt orimligt.
För Carlsson läses upp vad han skrivit på sidan 16 om för högt satt volatilitet i instrument
med positiv volatilitetsrisk och för lågt satt volatilitet i instrument med negativ volatilitetsrisk.
Carlsson tillfrågas beträffande två instrument som är identiska i tid och alla andra avseenden
men där den ena är köp- och det andra är säljoptioner. Om det för dessa är tekniskt omöjligt
att ha helt olika bedömning av volatiliteten?
Carlsson förklarar att man skulle kunna göra det, men det är inte ens sidan ett i
optionshandboken, men man kan göra det.
Carlsson tillfrågas beträffande det han skriver på sidan 16 och som ger tanken att man vill ha
ett högre värde på det som är köpt och ett lägre på det som är sälj och om man har den
tendensen i instrument som ungefärligen motsvarar varandra.
Det är väl inte möjligt att man kan ha olika bedömning om volatiliteten bara för att det är köp

PM, 2010-10-15 14:10 diarienr: 9000-K1634-10

139

eller sälj?
Carlsson förklarar att man i huvudsak köpt optioner med förfallotid som ligger nära i tiden.
I de korta månaderna som ligger nära, där är marknadsinformationen så pass bra, kvaliteten
på köp och säljkurser är så pass god, så att man i princip inte kan manipulera utan att det
skulle vara alldeles uppenbart för även den mest oinitierade person. I allt väsentligt så kan
man säga att de är korrekt värderade. Enligt instruktionerna skall marknadsvärdering av dessa
göras med priser från börsen.
När det gäller de långa utestående positionerna så finns det inte särskilt hög omsättning. Den
är dålig och fragmentarisk, plus att HQ äger själv en stor andel av de utestående positionerna.
Enligt instruktionerna skall marknadsvärderingen då göras enligt en teoretisk modell.
I HQ:s värld är det fortfarande en marknadsvärdering, men i det senare fallen enligt modell
och i det första fallet med börsinformation.
Om HQ har en stor position i ett kontrakt, som skall värderas teoretisk, så kanske det finns 25
kontrakt i den här månaden som är närliggande, där likviditeten är god. Då kan man se utifrån
dessa att här borde volatiliteten ligga runt 22. Människor med omdöme borde kunna göra en
bedömning var den borde kunna ligga.
HQ har isolerat tittat på sitt innehav och sagt, den här vill vi värdera till 18.
Carlsson visar graf på sid 17 i sin presentation och förklarar att där kan man se alla tänkbara
variationer av volatilitet om man går tillbaka. Vid någon tid kan den vara nere på 12 och vid
annan uppe på 30. Om man inte i instruktionerna är tydlig på att t.ex. för en ettårs option
måste titta på ett år, på en treårsoption på tre år, så finns det ett utrymme för att göra en egen
tolkning och den tolkningen innebar hur många frihetsgrader som helst. Det innebär att man i
detta fall kan hamna någonstans mellan 12 och 30.
Tendensen är väldigt klar när det gäller val av volatilitet. Oaktat vilken månad man tar fram
så kan man se att de långa optionerna är för lågt värderade och de sammanfaller med de stora
positionerna. Man kan också se kommentarer från riskavdelningen där det står, detta anser vi
vara för lågt och sedan någon liten kommentar från trading, det kan nog vara rimligt ändå
därför att etc.
Så det är inte att man inte haft en diskussion om detta, det har man haft vid ett flertal
tillfällen, men sedan har det nog oftast slutat med att tradingavdelningens åsikt har fått
dominera.
Det är detta som skapat den stora felvärderingen i portföljen.
När Carlsson gått igenom portföljen har han sett att 3-5 positioner vid några tillfällen räcker
för att förklara åtminstone 80-90 procent av det hela det felaktiga värdet.
Då har man ändå hållit sig inom den instruktion man haft, med den fria tolkning som fanns.
Däremot är det fortfarande så att det inte går att värdera en option som är längre till ett lägre
pris än en option som är kort. Det finns bara inte.
Beträffande det största exemplet på sådan felvärdering refererar Carlsson till sid 13 och i
tabell 4 på sid 14, DAX kontrakt, där december i tabell 4 värderats med rak volatilitet 15%
av HQ, alla andra lösenmånader för DAX med 20%. Detta är inte möjligt.
I tabell 4 ser man vad volatiliteten är, marknadsvärdering i procent av volatiliteten.
33 500 kontrakten säljoption 5200 har en felaktig värdering på 225 miljoner.
Innan Carlsson fick sitt uppdrag kände han till att HQ hade en stor del av marknaden
avseende aktieindexobligationer. Han trodde därför att det skulle finnas den typen av
komplicerade produkter. Men de produkter som har genererat det här resultatet har inte alls
rört sig om sådant. Det har rört sig om ren prophandel.
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Inledningsvis var man i allt väsentligt i OMX. Sedan har man flyttat till DAX. Som skäl har
anförts att det är bättre likviditet i DAX, vilket stämmer, men det är också så säkerhetskraven
inte alls är lika rigida i DAX som i OMX. Så den här storleken på positioner skulle aldrig
kunnat tas i OMX av HQ. Säkerhetskraven som måste ställas till clearinghuset är så mycket
mer konservativt satta i Sverige än vad de är på Eurex. Däremot inte sagt att vi i Sverige gör
rätt, vi gör snarare fel.
Denna typ av felvärdering, att man satt fel volatilitet på ett instrument som går till lösen
senare, är något som funnits under lång tid, och borde ha uppmärksammats som en medveten
felvärdering.
Nästan alla, borde ha uppmärksammat den. Risk har påpekat den, men man har inte gjort
konsistensprövning. Det går iväg ett excelark, det är så informationen tyvärr går.
För att ha klart för sig storleken, så består HQ:s positioner av som mest 4 000 olika
positioner, varav uppskattningsvis 95 procent utgörs av små aktier, som inte är någonting,
nästan. Det finns kanske ett 30-tal olika riskmått förknippat med varje position. Bakom varje
position ligger sedan kanske 100 transaktioner. Skickar man ett sådant excelark utan att ge
någon läsanvisning, där det tydligt står, titta på det här eller någonting sådant, så är
naturligtvis reaktionen ingen.
Man markerar med rött och gult för vad man anser vara högt och låg osv.
Det finns även en ekonomiavdelning som hanterar säkerhetskraven. Med den stora handeln
och de stora brutton som var, så borde ekonomiavdelningen konstaterat att plötsligt varierar
säkerhetskraven. Carlsson har inte sett något om att någon reagerat och sagt att detta är
orimligt eller vad är det som håller på att hända. Man ställde i alla fall säkerheter för flera
miljarder på daglig basis.
Edgen har haft någon form av förklaring sedan 2006. Carlsson har inte sett att man fokuserat
på den över huvud taget. Man har inte brytt sig om den helt enkelt, därför att man ansåg att
den varierade så mycket, det var så dålig kvalitet etc. På något sätt har den informationen som
funnits i den inte tillmätts någon betydelse.
Carlsson förklarar att excelark blir inte så pedagogisk. Man måste gå ned på det som är lite
större och vad Carlsson bedömer som viktigt.
Sidan 18, figur 7, visar en bild, så här låg priserna i marknaden, volatiliteten. Det finns lite
hopp och lite anomalier, men hade man bara brutalt tagit de priser som faktiskt finns i
marknaden, ser man att, HQ har värderat med rak volatiliet, att de optioner med väldigt låga
lösenpriser där man utfärdat/sålt har värderats väldigt lågt, när de borde ha värderats högre.
Där man har stora köpta positioner med höga lösenpriser, man har värderat med rak
volatilitet, där borde man ha värderat lägre. Detta mönster går igen. Det spelar ingen roll
vilken månad man tittar på, man kommer att se samma sak.
Det är något som man borde ha upptäckt, men i HQ:s årsredovisning står att de använder sig
av rak volatilitet. Det mest frapperande är att KPMG accepterat detta.
Det bakomliggande underlaget till Carlssons presentationer är nästan bara i form av
excelfiler, t. ex. värderingsfiler vid årsskiftet. Carlsson kan mycket väl skicka de excelfiler
som associerar till bilderna. Men han måste då ge läsanvisningar.
Beträffande vad Carlsson skrivit på sig 15 om positioner den 30/12 2009 förklarar han att det
ser ut som om det inte finns något övervärde. Det finns ingen edge.
I DAX finns samma fenomen fortfarande, ungefär 644 miljoner i edge. Sedan finns det minus
380 miljoner i OMX, d.v.s. att man skulle ha värderat till sin nackdel i OMX. Går man in och
tittar på dem ser man att anledningen till att det blir en sådan värdering är att de är helt
felaktigt värderade. Carlsson kan inte säga om det är avsiktligt. Carlsson har inte haft i
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uppdrag att titta på vem som lagt dessa avsluten, så att de kommit upp. Det har inte funnits
tid. Det har funnits en sådan tanke på att de skulle göra det. Men i och med att tillstånden
försvann för HQ så försvann Carlssons tillgång till information. Man hade styrelsemöte i HQ
AB igår där Carlsson tror att man hade en sådan diskussion, men Carlsson vet inte vad den
lett till. Om man skall be Carlsson titta runt de saker som såg konstiga ut. Man misstänker att
HQ kan ha lagt orders, men Carlsson har inget stöd för det. Med Carlssons erfarenhet av det
som hände i Carnegie var det så att Carnegie själva la priset. Det går att identifiera vilken
handlare som lagt det priset.
Carlsson har perifert tittat på värderingsproblemen i Carnegie. Där var positionerna mycket
mer komplicerade än i fallet HQ. I några fall hade handlarna själva lagt in priser för att fejka
värderingar. Det var ett av skälen till att HQ ville ha en teoretisk värdering, så att man inte
skulle utsätta sig för godtyckliga priser som skulle kunna komma in på slutet.
Men då tänkte man inte tanken fullt ut, HQ gjorde en teoretisk värdering som var fel i teorin.
Intentionerna var nog de bästa men de öppnade för annan typ av manipulation.
Beträffande det Carlsson beskrivit på sid 15, att man trollat bort en så stor del av edgen,
och om man inte borde ha uppmärksammat detta och ifall värderingen i sig var felaktig,
förklarar Carlsson att man inte tillmätte edgen någon större betydelse annat än möjligtvis vid
årsskiftet, men han tror inte ens där.
I Carlssons utkast till dokumentation har han beskrivit att det även finns en självständig,
tredjepartsvärdering. Den är utförd av Ram Asset Management. Det finns något förbehåll
beträffande den. Ram har förbehållet att den är hemlig och att det inte kommer ut att de gjort
den. Någon gång första veckan i juli får de hela positionen HQ har för att göra en värdering
och göra en bedömning om hur skall det här stängas.
Catarina Lagerstam har även hon gjort en värdering.
Alla som gjort en värdering har kommit fram till ungefär samma värde.
Carlsson tror att det finns ytterligare någon värdering i samband med att man skulle stänga
ned positionerna.
Man försökte auktionera ut vissa delar. Carlsson var inte inblandad. Han tror att det var
Göran Sigfrid, Michael Nachemson och Tamer Torun och man gick till ett antal motparten
för att se vad man kunde få för bud.
Beträffande värderingen under perioden september 2009 till mars 2010 och att edgen varit i
storleksordningen densamma så förklarar att Carlsson,
Att när HQ började någon gång 2006 så hade man som längst 3 års löptid. Sedan tog man ett
beslut om att portföljen skulle avvecklas. Det innebar att man satte en begränsning på hur
lång löptid det fick vara på optionerna. Det innebär att när löptiden trycks ihop, man har kort
position mot lång position och tiden går och det närmar sig och när den förfaller, då måste
man ta en ny position längre fram. Det är vad Carlsson beskriver som rullningar i optioner
och det är förknippat med ganska stora transaktionskostnader. Och ju mer volatil marknaden
är desto större blir transaktionskostnaden. Det är detta som händer under våren. I och med att
de inte förlänger sina löptider, de ligger fortfarande kvar med januari 2011 som längst, så
trycks det hela ihop och sanningen dyker fram med högre frekvens. Alla de
transaktionskostnader som man förr eller senare skulle tvingas ta måste nu tas under kortare
och kortare tid. Sedan finns det en rörelse en dag. Carlsson tror att det var den dagen man
satte ned Apple till en cent. Det får börsen i USA att gå ned med 6-7 procent, men som sedan
gick upp igen. I den händelsen, som troligen ligger i slutet av april eller början av maj. Då får
många börser panik och Carlsson tror att HQ gjorde en del affärer som är riktigt, riktigt
otursamma, men de kan dock inte förklara de här miljarderna. Carlssons bedömning är att det
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fanns i storleksordningen ungefär 700 miljoner kr i undervärde per årsskiftet och sedan har
detta kanske accelererat fram till maj med kanske 100 miljoner, men inte mycket mer. Sedan
händer detta under maj och då tar HQ även en hel del stängningar.
Edgen är beräknad utan hänsyn tagen till vad det kostar att stänga. Så i tillägg till detta
belopp, så skall man lägga till stängningskostnaden också. HQ hävdade att man hade denna
verksamhet som going concern fram till slutet på maj 2010 då man tar beslutet att stänga ned.
Det innebar att det inte fanns något skäl att lägga med transaktionskostnader för stängningen.
Men från den dagen det inte är going concern, så måste man ta med dessa. Det är svårt att
bedöma hur stora dessa är, men det är säkert 100-150 miljoner för att stänga en sådan här
position.
Man förde in i riskinstruktionen, kanske i slutet av 2009, om en längsta löptid på 1 1/2 år,
eller något sådant. Det sätter naturligtvis gränsen. Det är en indikation på att man nu inte ville
ha längre löptider och att man ville ha möjlighet att stänga ned. Däremot har Carlsson inte
hittat något som att, per den och den dagen skall det vara stängt.
För att skjuta en latent förlust framför sig så behöver man ha positioner längre fram som är
felvärderade i låt säga 500 miljoner kr.
Optionernas känslighet för volatilitet sjunker allteftersom löptiden blir kortare. För att behålla
motsvarande 500 miljoner i felvärdering på en 3 månadersoption måste man dra isär
optionspriserna så att det skulle bli helt uppenbart för alla, även för den mest oinitierade, man
kanske måste sätta 45 mot 15 i volatilitet, istället för kanske tidigare 22 mot 18. Det innebär
att när den positionen successivt stängs allt eftersom den kommer närmare lösen och blir rätt
prissatt och istället öppnas en ny längre fram. Det ser man väldigt tydligt att det är precis det
som händer.
För att åskådliggöra detta så skall man hålla sig till ett fåtal positioner, så att man pedagogisk
kan se det.
I sina exempel har Carlsson visat på ett en liten del av antalet positioner som orsakat
felvärderingen. Det är lite därför han tycker att det borde ha uppmärksammats.
Om man tar arket med 4 000 instrument och skickar det till en vd, då blir det så klart ingen
reaktion. Men det är faktiskt bara så att det är ett fåtal positioner det rör sig om, samtidigt
med att man beträffande viss position hade kanske 80 procent av marknaden. Varje gång ett
instrument är felvärderat så har HQ en stor del av marknaden och de egentligen bestämmer
priset. Hade det varit en annan riskavdelning, en annan ekonomifunktion så hade man
naturligtvis reagerat.
Ekonomi borde ha reagerat på grund av att de hanterar säkerhetskraven. Det kommer
uppgifter (en bibba) från SEB Futures varje dag, om vad det är som ska säkerställas.
Det är återigen samma sak, i ena fallet ett excelark med 4000 positioner, vet man inte vad
man skall titta efter eller är man helt oinitierad så kommer det inte att säga något, när man får
faxet från SEB Futures med kanske 20 sidor med myrskrift.
SEB Futures tar bara vad Eurex säger det skall vara för säkerhetskrav. Eurex har gjort en
bedömning om vad viss option ska ha för säkerhetskrav. Det går att koppla till vad den är
värd. Man skall först betala en margin, för att om man säljer en option så är det inte så att
man får pengarna. Likviden måste man ställa som säkerhet. Annars skulle vem som helst
kunna springa omkring och sälja optioner på stan. I tillägg för det måste man också först
ställa margin för premien och sedan en margin för variationsrisken, priset kan gå upp och ned.
Om man sålt en option och ser att värdet ligger på 13 kronor i det ena arket, men i det andra
arket ligger värdet på över 250 kr, tittar ingen och jämför, gör en sanity-test? Var har vi våra
största positioner? Där har vi vår största position, oj då, vi har så stor andel av marknaden.
Låt oss titta på det här arket som kommer från SEB Futures. Vad säger vi att den är värd?
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Vad säger de att den är värd? Det är det som ingen gör.
De skulle ha sett detta. Det kan inte vara så att de ställer säkerhetskrav för 3 miljarder.
Internrevision, ekonomi måste ha någon självständig uppfattning. Oj då, vi ställer
säkerhetskrav för 3 miljarder, men vi har ett eget kapital på 600 miljoner. Är det verkligen
rimligt att de 3 miljarder som krävs in som säkerheter motsvaras av ett kapitaltäckningskrav
på 33 miljoner kr. Det är inte rimligt. Det måste vara så vår kapitaltäckningsrapport, vår IKU,
är fel. Så fel kan inte Eurex ha. Men återigen, det finns ingen som gör jämförelsen, om det
ena talet är rimligt i jämförelse med det andra.
Det finns några dagar i slutet av november 2009, då det handlas 20-30 000 kontrakt åt olika
håll, motsvarande 10-15 miljarder underliggande. Det är så pass stora belopp och som kräver
så stora säkerställande att den dagen dyker det så uppenbart upp. HQ värderat optionen den
dagen? Vad kräver SEB för säkerhet för den optionen den dagen?
Det finns inte vad Carlsson har sett något i instruktionerna som säger att ekonomiavdelningen
skulle göra sanity-test. För en ekonomichef, CFO, som också gör IKU:n och ansvarar för
den, så måste det ligga på hans bord.
HQ har en IKU på 33, men SEB:s säkerhetskrav indikerar något helt annat.
Styrelsen har godkänt både säkerhetskraven och IKU:n och borde också ha ifrågasatt
diskrepansen.
Det kan vara diskrepans mellan dessa storheter. Egentligen är det tre kanaler. Ett
säkerställande som ställs mot optionerna på OMX och på OM. Sedan finns i huvudsak ett
säkerställande som kommer från Eurex, via DAX-optionerna. De går vi SEB Futures i
London. Sedan har HQ sin egen låda för aktielån. De är inte kommunicerande på något sätt.
Sammansättningen av dem ser bara CFO. Det kan mycket väl vara så att man i Sverige sålt
köpoptioner så att det ställs en massa säkerhetskrav, men mot dom blankat aktier så man
ligger kort aktielån. Då dyker de två upp som två brutton, som vissa fall skulle nettas mot
varandra.
Men tittar man på volymen av verksamheten, så är det så att om man tittar på vad
felvärderingarna kommer från, så ligger någonstans 80 procent i DAX och
DAX-positionerna har ingen motsvarighet i aktielån i Sverige. De positioner som fanns där,
de som Eurex via SEB Futures säger är det rimliga säkerhetskravet, de skall åtminstone inte
nettas ut. Däremot en viss del av det som finns på OMX kan nettas mot det som finns på
aktielån.
Det finns ett par intervjuer också. På ekonomi och finans säger man, detta är inte vårt bord.
I den mån kapitaltäckningsdelen, IKU:n, som hänför sig till tradingen, är gjord av risk, säger
man. På det sättet vill man svära sig fri.
Det kommer en faxbunt, men det är ingen som självmant läser det här, men det är klart att
någon skall skicka pengar på eftermiddagen. Någon ringer och för över pengar till SEB
banken på grund av vad som står på faxet. Det gör ingen trader eller risk, det gör ekonomi
eller finansavdelningen.
Carlsson har inte sett att någon gjort ett sanity-test och jämfört.
Det är märkligt när det rör sig om 3 miljarder, att jämföras med HQ:s inlåning på 3 miljarder.
Egentligen har nästan all inlåning gått till säkerställande av tradingen.
Carlsson har skrivit att risk, men främst andra på tradingavdelningen borde ha
uppmärksammat den stora diskrepansen mellan avslut och värdering vid större transaktioner.
Han menar att de har gjort det också. De har varit medvetna om det. Den enda gång Carlsson
sett en tydlig signal om det är i slutet av april 2009. Det är inte alltid Fredrik som tar emot
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mailen från riskavdelningen när man säger att detta och detta var fel. Ibland är det andra
personer. I detta fall Tamer Torun. Han gör då för första gången en kommentar om att det här
är fel. Carlsson tror att det var den sista värderingen i april. Men det görs inget, felet består.
På Carlssons fråga om varför inget gjordes åt detta, när alla såg att det var så stort fel, fick
han till svar att det pågick en utredning och det här skall ändå stängas ned. Det var den typ av
argumentation.
När man sitter med Orc-systemet, som alla handlare har, så ser man, även om man inte
kanske tittar på andras positioner hela tiden, utan var och en är upptagna med att sköta sitt,
men det är klart att om man har positioner av den här storleksordningen och de ligger uppe
hela tiden. I realtid har samtliga andra handlare kunnat se, hur stort är det här felet, skillnaden
mellan teoretisk värdering och marknadsvärdering där det fanns marknadspriser.
Om HQ hade två positioner i december 2010 i början av 2010, så ser man ända prisbilden på
kanske 20 andra optioner som finns. Det är ju inte så att de tar bort alla priser där HQ själva
inte har positioner. De tittar på samtliga priser för att se, är det något nytt jag skall göra. Det
räcker med att Crafoord går på lunch, så måste han lämna över portföljen till någon annan att
sköta den. Det är omöjligt att inte se hur stort det här felet är.
När den första positionen går mot förfall så går det inte längre att ha den felvärderingen kvar.
Därför minskas den och allteftersom den minskas och ett negativt resultat tas fram, så måste
man öppna en ny position längre fram som igen är så felvärderad att det realiserade resultatet
som dyker upp beträffande den första positionen kompenseras av det orealiserade resultatet
på den senare.
Beträffande volatilitetsavstämningar så går man några dagar innan ett månadsskifte igenom
alla volatiliteter och gör markeringar gula, röda med avvikande volatiliteter, med någon
kommentarsrad, den där är för låg, den där är för hög. Sedan vid månadsskiftet är det
meningen att det man kommit överens om skall in i värderingen.
I de flesta fall gör man inte någon förändring, därför att trading har något argument.
Carlsson har inte hört några argument om att man skulle vilja vårda årsredovisningen och
därför inte skulle vilja skriva ned värdet.
HQ har hävdat att de inte legat fel i värderingen. Det är inte fel i värderingen om man håller
sig till den instruktionen man haft.
Källan till allting är att man gjort en felvärdering på de långa kontrakten. Hade man inte gjort
det så försvinner det som Carlsson betecknat som omöjligt, att en tvåårs bilförsäkringvärderas
så lågt i förhållande till den ettåriga bilförsäkringen, att däremellan skulle det bli gratis, man
skulle få pengar. Det är helt orimligt. Det är det grundläggande, men sedan skall någon göra
detta konsistenstest.
Vid ett konsistenstest skulle man ha uppmärksammat detta och att de sammanföll med de
stora positionerna.
Med en självständig riskavdelning och med kompetens och erfarenhet så skulle man inte ha
släppt igenom en sådan värdering.
KPMG har dock accepterat den. Vd är också en erfaren derivathandlare. Han har t.ex. startat
derivathandel på HQ redan i början på 2000. Han har varit ansvarig för de strukturerade
produkterna, de mest komplicerade derivaten. Det kanske inte har någon betydelse, men det
är en erfaren person och som inte är bankman som hållit på att sälja bostadslån eller något
annat.
Handlarna runt Crafoord har sett storleken på positionerna, men ingen har dragit i spaken.
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Beträffande att positioner hamnat utanför stresstestet förklarar Carlsson att riskinstruktionen
säger, vi förändrar priset med plus minus 10 procent, vi höjer och sänker volatiliteterna med
30 procent. Sedan lägger man in uppgifterna i ett finmaskigt rutnät och tittar på vilken av
boxarna som är värst. Det är det som kallas för overnight risk. Den får aldrig vara större än
150 miljoner.
Men om man antar att man istället gjort en box med plus minus 20 procent i pris. Hur ser den
lådan ut då? Då blir den plötsligt 1 miljard.
Om man har idén att köpa med kort förfall och utfärda med lång, för att man tror att man på
det kommer att tjäna pengar. Carlsson tror att Crafoord kommer att säga att det är vad han har
som idé. Det har alltid sett ut så vad han än har varit. Då skall man ta positionerna precis där
marknaden ligger, för det är då man får mest exponering i volatilitet till lägst kostnad. Alla
optioner skall handlas precis där marknaden ligger, lösenpris at the money.
För det är precis så man får störst effekt. Den totala summan, optionspremien man får in och
den största effekten får man genom att ha positionerna. Inte genom att ha positioner ute i
kanterna. Transaktionskostnaden är högre, likviditeten är sämre. Man får mycket sämre effekt
på positionerna. Men det syns inte på samma sätt hur stora positionerna är när de ligger långt
ut.
Carlsson har i sin första tabell på sid 8, visat vad som händer om man inte tittar på plus minus
10 procent, för då har man legat inom ramarna 150 miljoner, utan var hamnar man om man
gör plus minus 15 procent eller mer.
Det fanns ingen instruktion som förbjöd att ta positioner utanför stresstestet.
Crafoord kan inte ha trott att han skulle tjäna pengar på detta. Carlsson förklarar att han nu är
inne på hypoteser, men han gör det inte i detta syfte utan därför att man kan värdera den till
18 därför att det inte finns någon likviditet, istället för att den skulle vara på 22. Hade han
gjort dem at the money, då hade det funnits likviditet och tillräckligt med goda priser. Då
hade det inte gått att värdera dem till 18. Då hade det blivit 22.
I princip faller alla utanför stresstestet. Carlsson refererar till sid 14 och tabell 4, där man kan
se att alla de riktigt stora positionerna ligger utanför. Men att därifrån visa att det är därför de
gjorts, men det är klart att det skapar ett mönster,
Hade storleken på dessa positioner legat innanför stresstestet så hade de inte kunnat tas,
därför att man i så fall överskridit limiten, overnightlimiten.
Carlsson vet inte hur långt tillbaka i tiden man kan finna positioner som lagts utanför
stresstestet, men man bytte system i början av 2007. Det här sättet man haft att man tagit ut en
ögonblicksbild ur datorn och sparat undan den, den undrar Carlsson om den fanns på plats
innan 2007.
Allteftersom tiden gått och riskavdelningen växer med personal lägger man till mer saker och
det innebär att när man tittar på de sista bilderna så är de ganska väldokumenterade.
Om man tittar på ett av de senare måtten och skulle vilja ha samma mått för 2007 så kanske
det inte finns med då.
Det är nog möjligt att gå in dagligen och ändra volatiliteten men det finns inget som säger att
det nödvändigtvis skall loggas. Däremot skall förändringar i samband med månadsskiftet
loggas.
I en bra värld så ligger de volatiliteter som ligger inne också till grund för den riskmätning en
handlare har när han skall ta olika positioner. Är de fel, vilket Carlsson pekat på att de varit,
kraftigt underskattade, så har man underskattat riskerna. De transaktioner man gör när man
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hedgar sig eller säkrar sig är fel i proportioner också. När man gör det så borde man se hur
marknaden ligger och de ligger långt ifrån. Det är inte bara en person, utan alla har tillgång.
Carlsson förklarar att det var Deutsche Bank som fick i uppdrag att stänga ned positionerna.
Där kan man få en professionell investmentbanks bedömning. Det var så att samtliga svenska
aktörer sade nej. Ingen hade mandat för att ta en sådan position, eller ville befatta sig. Det är
vad Carlsson ryktesvägen har hört.
Det var Deutsche Bank London, men Carlson föreslår kontakt med Jan Olsson som sitter i
Stockholm, +44 07785397048 är hans mobil.
Carlsson hävdar att värderingen av portföljen inte är fel utifrån på vilket sätt styrelse och
ledning i HQ bestämt sig för att man skall värdera portföljen.
Däremot kan det finnas ett uppsåt eller en metod att skjuta förluster framför sig.
Carlsson har reagerat över terminspriser, sid 20, tabell 10.
Det fungerar så med en termin att man köper något med en framtida likvid.
Jag köper en Volvoaktie av dig ett år framåt i tiden. För att du skall vara säker på att kunna
leverera kontraktet så köper du Volvoaktien redan idag och går sedan till banken och belånar
den på ett år. Volvoaktien kostar idag, 92 kr, räntan är idag 1 procent, så det blir omkring 93
kr. Det är vad du borde vara beredd att sälja den för. Det finns ett 1:1 förhållande mellan vad
ett terminspris i framtiden kan ligga och vad är priset är idag. Det har inte med om man tror
att priset skall gå upp eller ned. Det har att göra med, vad kostar det att köpa Volvoaktien
idag och vad kostar din finansiering.
Tittar man på OMX så räknas inte utdelningen med i OMX-index. Det innebär att det finns
ungefär 2 procent i utdelningar varje år. Händer ingenting så kommer successivt terminspriset
att ligga lägre.

Om man sedan säger, för enkelhetens skull, att finansieringskostnaden idag ligger också på
två procent. Om jag får en termin på två år från dig, så borde jag kunna köpa den lite lägre,
två procent ner, eftersom du får utdelningarna, du äger utdelningarna under tiden. Men å
andra sidan ska du finansiera aktierna och det kostar två procent. Så de går ungefär ut mot
varandra. Därför kommer ett terminspris idag, som marknaden ser ut i dag, typiskt att ligga
snäppet under var marknaden ligger. Tittar man på HQ:s priser ligger de kraftigt upp. Man
har värderat den drygt 100 punkter upp. Det terminspriset finns inte. Marknadspriser har
tagits från Bloomberg.
Det rör sig om positiv exponering. Man har en exponering på ca 3 miljarder lång. Varje
procent som man kan flytta det priset så tjänar man 30 miljoner kronor. Carlsson menar att
dessa priser kan inte ha varit där. De har tagits från Orcen. Men hur har de kommit in, vem är
det som lagt in?
I Carnegiefallet, där la man in order precis innan stängning, så pass snabbt innan att man inte
skulle göra avslut. Hade man gjort ett avslut på detta pris då ringer det hos varenda watchdog
som finns i börsen. Det kommer inte marknaden att acceptera att någon gör ett avslut på så
avvikande pris, så då kommer börsens marknadsprispolis att söka upp dig.
Det finns en gammal utredning hos börsen som Fredrik Crafoord var inblandad i, om det nu
var han själv. Det finns en call, marknaden startas på morgonen med en auktion och avslutas
på kvällen med en auktion, och det lades orders i den callen. Det gällde Hennes & Mauritz.
Det är frågan om det inte är samma sak som gjorts här.
Man har inte åstadkommit ett avslut, då hade de hamnat i börsens disciplinnämnd. Man kan
ha lagt in en order innan stängning men som ingen har hunnit reagera på.
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Det är något man skulle ha tittat på i detta fall. Varifrån kommer priset i så fall?
Det finns flera sådana fall.
Om Carlsson fortsatt uppdraget för HQ skulle han titta på vissa saker. Det är egentligen
avslutshanteringen. Och vem har varit motpart är också en fråga av intresse. Har det funnits
något egenintresse. En extremt hög andel av avsluten är gjorda genom brokers. Det känns inte
naturligt.
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(Frågor ställs både från ekorevisor Håkan Johansson och förhörsledaren. Förhöret är återgivet
i sammanfattad form. Förhörsledarens anmärkning)
Utbildning och yrkesmässig bakgrund.
Hammar har gymnasial ekonomisk utbildning. Har arbetat på SHB under åren 1990 -1998.
Under den perioden var hon tjänstledig ca två år för studier på Stockholms Universitet där
hon läste in en civilekonomexamen. Därefter arbetade hon på Hagströmmer Qviberg Fonder.
Arbetet bestod bl.a. av kurssättning av fondandelar.
I samband med avknoppning, HQ Fonder blev HQ.se, m.m. skapades en ekonomiavdelning
inom koncernen. Där skötte Hammar fondbolagets redovisning, personal och löner etc.
I oktober 2005 skedde en fusion med HQ-koncernen. Fram till 2008 fortsatte Hammar att
sköta fondbolagets redovisning. 2008 blev hon koncerncontroller i HQ Bank.
Hammars arbetsuppgifter har också omfattat budget, avskrivningar och periodiseringar.
Beträffande interna regler och rutiner
Hammar förevisas Bilaga 1, rubrik: " HQ Bank Granskning av intern kontroll"
Hammar har sett dokumentet för ca två veckor sedan och förklarar att "Front Office" är
samma som Trading. Dagligen tar man fram ett resultat och det har sedan gått till
Värderingskontroll.
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"Mid Office" är samma som Riskavdelningen som går igenom hela värderingen och
kontrollerar papper för papper om det har värderats enligt dom principer man har fastställt.
Därefter får Hammar eller Mattias Arnelund del av den värderingen månadsvis. Det kan även
ha gått ut dagliga rapporter men de har inte Hammar varit mottagare av.
"Bokföring" är samma som Ekonomi och där kommer Hammars roll in.
Ekonomiavdelningen gör aldrig någon prövning av de värderingar/värden som kommer. När
siffrorna kommer in till ekonomiavdelningen ska värderingarna vara godkända.
Det har vid ett fåtal tillfällen skett att ett värde ska justeras. Då har det kommit ett mejl från
Riskavdelningen där det t.ex. kan ha framgått: "vi måste dra ner tradingens resultat med x
antal kronor p.g.a. att det här pappret har varit felvärderat".
Det har även förekommit att valutakurser varit felaktiga.
Hammar förevisas Bilaga 2. Rubrik: " HQ-Instruktionen IJ3. QH Ekonomiavdelningen"
Hammar menar att detta ligger på intranätet. Ibland kan det framgå att juridikavdelningen har
ändrat ett visst avsnitt, etc. Hammar menar att hon anser sig veta vilka regler som gäller för
hennes arbetsuppgifter, men hon har inte läst dessa regler i detta dokument. Hon har utgått
från att gällande redovisningsregler har följts i hennes arbete.
Beträffande årsredovisningen finns redovisningsansvariga som hållit/ansvarat för detta.
Hammar kan i samband med detta ha blivit tillfrågad om t.ex. löptider på
aktieindexobligationer, därför att man i årsredovisningen ska specificera det som har en löptid
kortare än ett år. Hon har dock inte varit delaktig i framställningen av hela noten. Den som
var delaktig i detta heter Annelie Ekelund. Hon har slutat sin anställning. Den som ytterst var
ansvarig för årsredovisningen var Mattias Arnelund.
Hammar har ingen kännedom om de olika värderingsnivåerna 1 t.o.m. 3.
Hammar förevisas Bilaga 3. "Not 20 Finansiella instrument till verkligt värde"
Hammar har inte varit delaktig i detta.
Hammar förevisas Bilaga 4, delen: " Klassificering och värdering. Finansiella instrument
värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39"
Hammar kan inte svara närmare på innebörden av detta. I övrigt anser hon att Annelie är
väldigt kunnig på att sätta underlag på allting som finns i årsredovisningen. Därför borde det
finnas möjlighet att ta fram underlagen för de olika värderingsnivåerna.
Hammar tillfrågas om det som framgår i bilaga 4, (sid 14 i ÅR) avseende s.k. dag-1 resultat .
Mikaela har aldrig hört talas om "dag-1 resultat."
Beträffande bokföring av Tradings affärer och handelslagret
Värden som blivit bokförda justeras normalt inte i efterhand. Någon gång kan justering ha
skett om Risk inte hunnit gå igenom posterna. Förutom Hammar själv hade Mattias Arnelund
också möjlighet att göra ombokningar. Det har förekommit justeringar inför kvartalsrapporter
och årsbokslut. Hammar har varit med om att hon och Mattias fått instruktion om att t.ex:
" värdet på det här pappret har varit felaktigt. Det ska vara så här i stället, vi behöver dra
ner Tradings resultat med 1 000 000 kronor " Då fick Hammar gå in och justera
resultatbokningen med 1 000 000 kronor. Men det har nog även kommit sådant mail till
Mattias. Varje sådant lagerresultat har Mattias granskat efter Hammars begäran.
Hammar menar att under hennes två år med detta arbete har hon utfört sådana justeringar vid
två till tre tillfällen. Det var aldrig några stora förändringar. Sådana ombokningar genererar en
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ny verifikation.
Hammar har tittat på 2008 och 2009. Resultatet från Trading bokförs på ett visst konto med
ett visst kostnadsställe. Hammar erinrar sig att hon hittat en bokning 2008 där det står som en
omvärdering av Tradingen. Den har skett per 08-06-30 och den förefaller ha dragit ner
resultatet med 688 000. Under 2009 hittade hon inte någon ombokning.
Hammar har aldrig varit involverad i, eller haft något inflytande på värderingar av olika
poster av finansiella instrument. Hon har i praktiken knappat in de värden hon fått.
Hammar fick underlag i form av Bilaga 5:1 (avser dec 2008), där beloppen är hämtade från
ORC-systemet. Den kom under 2009 mailad, tidigare kom en signerad kopia. Denna kom
varje månad och markerad rad (Ack 08 inkl allt 14 724 692) avser ackumulerat för året, så
differensen mot listan för november ger då resultatet för december månad. Trading är bara en
del av det hon bokför. Det ackumulerade tradingresultatet framgår även av ett dokument
benämnt Trading ( bilaga 5:2). Det finns ytterligare ett dokument, lager per ansvarig ( bilaga
5:3) där det är summerat per kostnadsställe, och Trading har ett, och där återfinns även
resultatet för 2008 och en kolumn som visar månadens resultat.
Under 2008 låg Equity Finance under samma kostnadsställe men det ingick inte i beloppet på
GESPROF-dokumentet (Bilaga 5:1), så hon fick summera för kostnadsstället till 7 356 204
(7 568 758 + 212 553), som är decemberresultatet.
Hela lagerredovisningsdokumentet, där Trading är en liten del, mynnar via länkningar ut i en
bokföringsorder, Bilaga 5:4, där tradingresultatet, samma som på dokumentet Lager per
ansvarig (Bilaga 5:3), återfinns på kostnadsställe 3401. Om det här värdet är rätt, d v s Risk
har inga invändningar mot Tradings värdering så går värdet in i en bokföringsorder ( Bilaga
5:5).
Det finns ett dokument benämnt EK20081230 (som lämnats till EBM på fil, biläggs ej
förhöret) som är Risks tankning från ORC-systemet. Det dokumentet får sedan Hammar,
men det är inget som går in i bokföringen. Invest-beloppet i detta dokument återfinns i
GESPROF-dokumentet (Bilaga 5:1). Det är Risks initiala kontroll. Eventuella differenser
kan bero på att affärer gått igenom på marknaden efter Tradings tankning men föret Risks
tankning. Dokumentet EK20081231 ligger till grund för bokföringen av balansposterna. I
överlämnade filer finns motsvarande dokument för 2009.
Filerna EK 20081230 och Ek20091230 (överlämnade på fil) är förteckningar över lagret vid
resp. års utgång, det är tankningar från ORC.
Förhöret avslutat kl. 10.20
I förhöret angivna bilagor redovisas separat.
TILLÄGG 2010-12-07:
Vid genomläsning av förhörsprotokollet ville Hammar tillföra följande synpunkter:
Hammar är osäker på om det är dagligen som man tar fram resultat som går till Värderingskontroll.
Hammar menar att det är i vart fall månadsvis. Resultatet kommer in i bokföringen på månadsbasis.
Hammar menar att felaktiga valutakurser inte haft någon inverkan på justering i bokföringen.
I årsredovisningen ska man inte bara specificera det som har en löptid på kortare än ett år, det gäller
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generell för värdepapper med olika löptider.
Beträffande EK-Dokument vill Hammar förtydliga att det inte går in i resultatbokföringen. Både
invest-beloppen och marknadsvärde återfinns i GESPROF.
Med denna komplettering godkänner Hammar förhörsprotokollet.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Myndighet

Ekobrottsmyndigheten
Enhet

Diarienr

Stockholm FMK

9000-K1634-10

Hörd person

Personnummer

Bjurström Hansson, Lars
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Körkort B giltigt till
2016-01-06

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hansson har varit anställd vid HQ Bank och förhöres angående utsända epostmeddelanden om likviditet
och säkerheter.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Leif Lundqvist

2011-01-17

13:10

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Förhör avslutat

Berättelse

Förhörsledare krinsp Kenneth Nihlvin och krinsp Leif Lundqvist.
Frågor till Lars Hansson, anställd vid HQ Bank.
Hansson är anställd i Carnegie Investment Bank AB. Han arbetar vid treasury avdelning,
likställt med finansavdelningen vid HQ. Vid HQ hade han exempelvis hand om, likviditet,
bankfrågor och säkerheter. Han var finanschef vid HQ och hade som chef Mattias Arnelund.
Han är utbildad civilekonom, sedan har han arbetat med revision och som finanskonsult, samt
som ekonomichef på Glitnir.
Hansson var chef för finansavdelningen vid HQ. Han hanterade även säkerheter kanske var
tredje dag. Säkerheter tar inte hela dagen, det tar 4-5 timmar. Hans arbete var i huvudsak
inriktad på valutafrågor, valutarisker, likviditetsprognoser m. m.
Det finns kunder som handlar blankar, att sälja det man inte har. Då måste man låna in t. ex.
från en annan bank. Det blir som ett lån. Då kräver utlånande bank marknadsvärdet gånger
1,05 i säkerhet.
När det gäller tradings affärer med SEB Future i London så var det fråga om terminer och
optioner. HQ ställde säkerheter till SEB Future och de ställde i sin tur säkerheter till Eurex för
dessa terminer och optioner.
Det är komplicerad matematik när det gäller säkerheter för optioner och terminer. Eurex
räknar fram ett teoretiskt värde och säkerhetskrav som skickas till SEB Futures. När HQ får
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SEB Futures krav så räknar finansavdelningen inte på beloppet. De ställer dock säkerheter
utifrån SEB Futures krav. De ifrågasätter inte SEB Futures krav.
Finansavdelningen har inte system för att verifiera kraven. De har inte heller något
systemstöd för att sätta värde på derivat.
Det krav som SEB ställer den 30:e avser uträkning från handelsdag den 29:e.
HQ får rapporten på morgonen. HQ konstaterar sedan att de måste ställa ut ytterligare
säkerheter eller ta hem säkerheter.
Kraven kommer på nettot av det man har köpt och sålt (ställt ut).
När det gäller SEB Futures så gällde i huvudsak utställde derivat på Dax.
När det gällde OMX var kraven avseende i huvudsak optioner i svenska large cap bolag.
Hansson visar en lista som kommit från SEB Future den 30/12 2009. Bilaga A.
På sista sidan finns en uppgift om short option liquidation value på 231 319 075 Euro.
Det visar det krav som SEB Futures har för utställda (korta) positioner 30 december. Mailet
hade sedan kommit på morgonen den 31 december.
Long option liquidation value är sådant som HQ köpt, dvs 157 751 161 Euro. Skillnaden
mellan lång och kort är den säkerhet som SEB Futures kräver.
På sid 3 och framåt finns uppgifter om open position valuation. Det avser utställda och köpta
indexoptioner (Dags). De som finns inom parantes är sådana som HQ sålt och fått premie för.
De utan parantes är sådana som HQ köpt. Hansson vet inte hur SEB räknar ut beloppen. SEB
tar inte bara värdet utan även en marginal. Ett av skälen till att HQ viktade över till att handla
mer på Dax och mindre på Omx var att Omx började ändra kraven och ställde högre
marginalkrav, samt att de tog mer betalt.
Hansson förklarar att SEB:s sammanställning bygger på uppgifter från Eurex. Han vet dock
inte vad de använder för uppgifter om priser saknas i ett instrument.
På samma sätt kommer ett säkerhetskrav från Omx. Den kommer innan kl 09.
Hansson eller någon annan på finans ser sedan till att säkerheterna att dessa säkerheter sedan
finns på SEB Futures och OMX.
Under dagen sker sedan handel. Klockan 14 kommer krav från motparter, andra banker och
institut, till följd av aktielån,. Det kan sedan kommer ytterligare krav under dagen till följd av
aktielån som sker efter kl 14.00.
Finansavdelningen ifrågasätter inte de krav som kommer på detta sätt. De följer dock upp
stora förändringar som påverkar likviditeten.
Till följd av det krav som HQ på detta sätt fått under dagen från SEB Futures, Omx och
motparter skickar sedan Hansson eller någon annan på finansavdelningen strax efter kl 17 en
sammanställning.
Hansson förevisas bilaga 2, som skickats den 30/12 kl 17:17.
Hansson förklarar att mailet gått till Mikael König (vd), Fredrik Crafoord (investment bank
chef och vice vd), Johan Tyren , Tamer Torun (tradingchef), Jesper Bylow (coo dvs ansvarig
för den administrativa enheten), Agneta Norgren (chef för risk), Per Börjesson (arbetade vid
risk), Arash Hosseini Pad (ansvarig för aktielån).
Uppställningen i det förevisade mailet är dock inte rätt formaterat. Hansson uppvisar en som
ser ut på ett annat sätt från 4/1 , bilaga B.
Det var bara förstasidan som gick ut inom banken. På sid 2 finns uppgifter om fördelning på
Omx och SEB m. m. Och den var bara internt för finans. Risk hade dock tillgång till finans
filer. Trading hade inte tillgång till finans filer.
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Hansson förklarar att om HQ ställer aktier till säkerhet så är säkerhetsvärdet 95 procent eller
mindre.
Av sammanställningen så är säkerhetskrav den 4/1 2 020 Mkr. Det är den säkerhet som
motparter kräver till följd av tradings positioner i derivaten.
Sedan kommer tradings aktielån –485 Mkr. Det är aktier trading lånat, netto (dvs efter man
tagit bort aktier trading lånat ut).
Sedan kommer saldo valutor. Det är vad trading har på sin depå i valutor.
Sedan kommer aktieinneav. I det ena fallet marknadsvärde och i det andra säkerhetsvärde,
vilket kan vara ungefär 80 procent.
Överskott/underskott är sedan hur mycket trading dragit i likviditet.
I detta fall är underskottet –956 Mkr som marknadsvärde och – 1 232 Mkr som
säkerhetsvärde.
Hansson förklarar att det mail som kommer från OMX är bara en total. Den visar inte vilka
instrument som ligger under.
Det var i april eller maj 2009 som finans tog över uppgiften att titta på säkerheterna. Tidigare
hade de som höll på med aktielån denna uppgift, Arash Hosseini Pad:s grupp.
Efter att Hanssons grupp tagit över så har han uppfattningen att det legat på en relativt
konstant nivå för att börja skena på våren 2010. Det var till följd av att SEB Stockholm
krävde högre säkerhetskrav med 500 miljoner kr extra.
Eurex hade ett krav, men någon på SEB räknade själv och tyckte att det fanns en skev bild av
risken. Han tyckte att risken i portföljen var högre än det krav Eurex hade. Det HQ hade sålt
låg på längre tidsaspekt än det HQ hade köpt.
Detta krav på en halv miljon kom någon gång i mars eller april. SEB hade ringt till Agneta
Norgren, tror Hansson. SEB träffade sedan Agneta Norgren, Fredrik Crafoord och vd König.
Det var ingen från finans med.
Det Hansson kunde se att genom den halva miljarden innebar att från uppskattningsvis ett
underskott på – 1 200 Mkr ökade den till 1 700 Mkr och att den fria likviditeten minskade i
samma grad.
För Hansson förevisas även sammanställningar enligt bilaga 4 och 5./
Hansson vet inte vad det är för sammanställning.
Han förklarar att de säkerhetsbelopp som anges, brutto och nettosäkerhetsbelopp inte samma
säkerhetsberäkningar som Hansson skickat ut.
Det kan t. ex. var en uppräkningsfaktor eller något annat.
Han vet inte vad det är för något.
Säkerheterna förefaller dock vara i samma storleksordning och bygger sannolikt på
uppgifterna från Omx SEB och aktielån.
Hansson överlämnar även en mailkontakt han haft med SEB Future i London och de har även
skickat den sammanställning de skickat till HQ avseende den 4 januari. Första handelsdag
efter nyår. Hansson har även från SEB Futures begärt samma uppgifter beträffande den 29
december. Dessa var dock arkiverade vid SEB Futures i London och kommer senare.
Han överlämnar även den sammanställning han skickat ut den 5 avseende ställningen den 4
januari. Han förklarar att det mail som Hansson förevisats under förhöret, bilaga 3, är fel vad
avser fri likviditet. Det kan inte vara så att likviditeten var noll. Den måsta ha varit 536 Mkr
som det står i den sammanställning Hansson överlämnar vid förhöret.
Ingen på finansavdelningen har haft något med värderingen av tradingportföljen. Det är något
för risk tillsammans med trading.
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Hansson överlämnar även utskrift från excel som det såg den 30/12.
Förhöret har skrivits på ordbehandlare, lästs igenom rättats och godkännes av Hansson.
Förhöret slut kl 15.55
Från: Lars Hansson [mailto:Lars.Hansson@CARNEGIE.SE] Skickat: den 18 januari 2011 10:27 Till:
Lundqvist LeifÄmne: Synpunkter på protokoll
Hej,
Har några synpunkter till på protokollet.
4 e stycket, står räknar fram ett teoretiskt värde…., skulle vilja ändra till räknar fram ett marknadsvärde….
6e stycket, står Hansson visar en lista som kommit från SEB Future den 30 december, skulle vilja ändra till
Hansson visar en lista som tagits fram av SEB Future den 30 december
7e stycket, står indexoptioner (Dags)…., ändra till indexoptioner (DAX)…
Slutligen vill jag ändra att det ytterligare kravet från SEB inte var 500 msek utan 100-500 msek då detta
ändrades från dag till dag. Det gör att hela det stycket om extra krav måste ändras då det står 500 msek på ett
flertal ställen. Istället kan vi skriva att de ökade säkerhetskraven som kom i mars-april någon gång ledde till att
underskottet ökade från ca -1200 msek till ca -1700 msek och att det påverkade likviditeten.
Med vänlig hälsning
Lars
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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Myndighet

Ekobrottsmyndigheten
Enhet

Diarienr

Stockholm FMK

9000-K1634-10

Hörd person

Personnummer

Strid, Joakim
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Se nedan.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Leif Lundqvist

2011-05-09

14:00

14:10

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Telefonförhör

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

LL
Berättelse

Från: Lundqvist Leif Skickat: den 6 maj 2011 13:46 Till: Joakim StridÄmne: VB:
Hej Joakim!
Angående vad jag ringde om tidigare idag.
Ring mig så håller jag ett förhör per telefon (spelar in) utifrån nedan frågeställningar.
Jag bifogar två excelblad avseende OMXS300A660 och avseende OMXS300A700, optioner som gick till lösen
den 2010-01-22, samt två blad som visar utestående positioner den 2010-12-30
HQ lade den 2009-12-30 kl 17:18:52 lade bud om att köpa 10 st kontrakt OMXS300A660 till priset 75 kr och
lade den 2009-12-30 kl 17:19:48 lade bud om att köpa 10 st kontrakt OMXSA700 till priset 60 kr. Dessa order
ledde naturligtvis inte till avslut då senaste avslut hade varit till priserna 255 respektive 306 kr och OMXS30
index den 2009-12-30 var som högst 968,24 och som lägst 951,54.
Var HQ:s order objektivt ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller på annat sätt vilseleda köpare eller
säljare av finansiella instrument?
Har den någon betydelse att sannolikheten till avslut är lika med noll?
Har det någon betydelse att HQ naturligtvis gärna sett att budet gått igenom, men samtidigt insett att det inte
kunnat leda till avslut och att syftet kan förutsättas vara att förändra den edge vid HQ som tankas från Orc per
den 30/12?
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Förhör med Joakim Strid den 9 maj 2011, 14.00.
Strid är chef för handelsövervakningen vid Stockholmsbörsen och förhöres som vittne.
Förhöret avser misstanke om otillbörlig marknadspåverkan till följd av order lagda av HQ
bank i indexoptionerna OMXS300A660 och OMXS300A700 den 2009-12-30.
Händelsen är inte rapporterad av Stockholmsbörsen, men Strid har kontaktats per telefon den
2011-05-06 och förklarade då att han känner till fallet. Ett mail där excelfiler med aktuell
handel och order i instrumenten, utestående positioner, samt frågeställningar skickades till
Strid den 2011-05-06, bilägges.
Omständigheter som redogörs för Strid.
HQ lade den 2009-12-30 kl 17:18:52 bud om att köpa 10 st kontrakt OMXS300A660 till
priset 75 kr och
lade den 2009-12-30 kl 17:19:48 bud om att köpa 10 st kontrakt OMXSA700 till priset
60 kr. Dessa order ledde naturligtvis inte till avslut då senaste avslut hade varit till
priserna 255 respektive 306 kr och OMXS30 index den 2009-12-30 var som högst 968,24
och som lägst 951,54.
Var HQ:s order objektivt ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller på annat sätt
vilseleda köpare eller säljare av finansiella instrument?
Till att börja med kan börsen bara försöka dra slutsatser utifrån det material de ser.
För att svara på frågan antar Strid att man även kommer att titta på vad det här har fått för
effekt. Väldigt många känner till väldigt mycket kring omständigheterna runt att HQ
upptäckte tradingförlusterna och förlorade tillstånden. Frågeställningen är om
tradingportföljen varit korrekt värderad under en viss tidsperiod.
Strid antar att det är bakgrunden till det här ärendet också.
Strid informeras om anledningen till att han blivit kontaktad inte alls har att göra med hur
portföljen är värderad, även om också det utreds, och att Strid när han i fredags blev
uppringd av förhörsledaren förklarade att han hade svårt att se att det kunde ha någon effekt
utåt, möjligen internt hos HQ själva.
Strid förklarar att det är det han menar. Hur man ser på de här transaktionerna måste bero på
vad de kan ha fått för effekt, dvs. om de kan ha vilselett HQ självt, enskilda personer inom
HQ, eller någon annan krets i eller kring HQ. Om man då lägger in dom personerna eller
organisationer eller vad det nu kan vara, om man lägger in dom i begreppet köpare eller
säljare av finansiella instrument, då kan man anse att det varit ägnat att vilseleda köpare eller
säljare av finansiella instrument.
Om man däremot tänker på de parter som normalt sett till vardags köper och säljer de här
instrumenten, t.ex. andra market makers, institutionella investerare eller privatkunder som
köper eller säljer optioner, så är det inte så sannolikt att sådana parter, informerade parter, har
blivit vilseledda av de här ordrarna, när det gäller de korrekta värdena av instrumenten. Därför
att de legat så långt ifrån rimliga marknadsvärden.
Har det någon betydelse att sannolikheten till avslut är lika med noll?
Det har betydelse att ordrarna varit så långt ifrån rådande marknadspriser och enligt gängse
praxis beräknade teoretiska priser.
Har det någon betydelse att HQ naturligtvis gärna sett att budet gått igenom, men samtidigt
insett och att syftet kan förutsättas vara att förändra den edge vid HQ som tankas från Orc
per den 30/12?
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Edgen har Strid svårt att säga något om i och med att han inte vet hur den fastställts. Däremot,
ja det har betydelse att det har varit ordrar som HQ gärna hade sett att de skulle kunna handla
på men samtidigt insett att det inte hade kunnat få handla till. När Strid säger det så betyder
det dels att sannolikheten för att någon blir vilseledd är mindre eftersom sannolikheten till att
de skulle leda till avslut var små, men det är egentligen svar på samma fråga, föregående. De
här ordrarna har lagts till priser som avviker från gängse marknadspriser. Sedan kan man
också säga att HQ gärna hade handlat på de här ordrarna, men som professionell aktör så vet
de också att det finns makuleringsregler som tillsett att avslut mot dom ordrarna inte hade fått
kvarstå, utan de hade makulerats.
Att de inte togs bort berodde inte på att börsen stängde direkt efter. Vid varje given tidpunkt
finns det i Stockholmsbörsens handelssystem och handelssystemen på de flesta börser ordrar
som avviker från gällande marknadspriser på den passiva sidan. Dvs. köpordrar till lägre
priser än gällande marknadsnivåer och säljorder till högre priser än gällande marknadsnivåer
och anledningen till att man tillåter sådana order över huvud taget är att de dels kan avse en
längre tidsperiod, alltså att de kan vara avsedda att ligga i orderboken under en lång tidsperiod
och om och när instrumentet når den här prisnivån så kommer de att kunna omsättas. Om de
däremot omsätts tidigare än så till följd av att någon annan gör ett misstag och lägger en order
gentemot en befintlig order, givet att någon reklamerar ett sådant avslut, så makuleras det om
det ligger utanför vissa gränsvärden. För de här kontrakten var de här prisavvikelserna långt,
långt över dom gränsvärdena.
Förhöret slut kl 14.10.
Förhöret har skett per telefon och har tagits upp på band.
Strid informeras om att förhöret kommer att skrivas ut och sedan skickas med e-post till
honom för godkännande.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum
Myndighet

Ekobrottsmyndigheten
Enhet

Diarienr

Stockholm FMK
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Hörd person

Personnummer

Börgesson, Per
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Vittne

Ja

KK

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Börgesson höres med anledning av pågående förundersökning i HQ Bank AB och i egenskap av sin f.d.
anställning på riskavdelningen i HQ Bank AB.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Kenneth Nihlvin

2011-06-10

13:00

14:20

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Ekobrottsmyndigheten

RB 23:6

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

KN
Berättelse

DS330079 Jobno. 93
Börgesson höres med anledning av pågående förundersökning i HQ Bank AB och i egenskap av sin
f.d. anställning HQ Bank AB på riskavdelningen.
KN – Kenneth Nihlvin
BB – Berndt Berger
PB – Per Börgesson
KN: Kan du kort berätta lite om din bakgrund/utbildning och när du började på HQ.
PB: Jag började på HQ, tror att det var, oktober 1999. Jag började på trading back office med derivat
sedan höll jag på med aktielån och de 3 senaste åren arbetade jag på riskavdelningen.
KN: Din bakgrund och utbildning vad är det?
PB: Innan jag började på HQ arbetade jag som föreståndare på en gruppbostad, så jag bytte steg här.
Det var samtidigt som det behövdes massa folk inom finansbranschen.
KN: Din formella utbildning vad är den?
PB: Jag har gått vård en gång i tiden och så pluggade jag in lite ämnen på Komvux.
KN: Du var på riskavdelningen de 3 senaste åren, vad innebar det, vad sysslade du med där?
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PB: Det var allt möjligt från att göra diverse kontroller på hela företaget, inte bara på tradingen, vi
hade ju även fonder och alla dom här mindre bolagen som tillhörde HQ, tittade på värderingarna på
alla egna lagerdepåer.
KN: Den du var satt att kontrollera var fler än själva tradingavdelningen?
PB: Ja, tradingavdelningen blev ju väldigt koncentrad på slutet men när jag började på
riskavdelningen så var det ju inte så sista året blev mer eller mindre bara trading.
KN: Var det av någon viss anledning?
PB: Dels hade jag jobbat med trading back office och derivat innan så förhoppningsvis kunde jag lite
grann av det och så var det något jag var intresserad av också, det var intressant att titta på
värderingarna.
KN: Vi går över på någonting som kallas edge. På vilket sätt höll ni koll på edgen?
PB: Ja det var ju dagligen. Det skapades ju en sådan här tradingrapport varje dag, orcrapporten, där
står det skillnaden mellan teoretiskt värde som tradingen använde sig av och marknadsvärde. Den
edgen är ju lite så suspekt eftersom om det inte finns något marknadsvärde så får man ingen edge, då
blir det ju noll i den…..
BB: Men det finns en notering…
PB: Precis.
KN: Sedan hur lång tid tillbaka hade man koll på edgen varje dag?
PB: Betydligt före min tid. Jag tror att den där edgekolumnen har alltid funnits med alla tradingorc
rapporter som har gjorts.
KN: Vilka var det som tog del av edgeuppgiften?
PB: Det var ju chefen på trading, säkert alla andra på trading tittade på den också, risk fick den och vd
fick den.
BB: Var det per instrument eller?
PB: Nej total men det fanns så man kunde titta per instrument om du ville men på framsidan på
rapporten så stod det total edge.
BB: Om det då skedde större förändringar från dag till annan, i vad mån analyserade ni?
PB: Ja vi gick in och tittade på om det var någon edgeförändring, jag kommer inte ihåg om det var 20
milj i förändring på totala edgen, då gick vi in och tittade på var någonstans det hade skett någonting
och av vilken orsak också.
BB: Alltså på totaledgen inte per instrument om det var några större förändringar .
PB: Jo om totaledgen hade en differens på mer än 20 milj, tror jag det var.
BB: Jämfört med föregående dag?
PB: Ja föregående dag då gick vi in på instrumentnivå och titta på var någonstans var förändringen.
BB: Vad gjorde ni då om ni såg att något enskilt instrument hade en betydande förändring från
föregående dag?
PB: Ja då tittade man på varför och det fanns ju väldigt många orsaker. Det kanske något av dom här

Förhör med Börgesson, Per; 2011-06-10 13:00 diarienr: 9000-K1634-10

161

vanligaste var att dag…. Det var ofta att det var större edgar vi kontrakt som låg långt bort i tiden och
dom var det ju inte alltid kontinuerlig handel.
BB: Så ibland kunde det bero på att det den dagen var en nolla….
PB: Ja det var en nolla och sedan så, det var ju ofta den om det var riktigt stora slag eller om dom
ändrade volatiliteten, tradingen, så får det också ett slag.
BB: Så edgen kan ju ändras antingen genom att HQ har ändrat vollan på instrumentet ifråga eller
också att marknaden har gjort en förändring.
PB: Ja, plus att det kan ju bero när avsluten gjordes också det var också problem om det var en stökig
marknad och det skedde ett avslut tidigt på dagen. Dom här rapporterna är uppbyggda så att dom
väljer ju vilken ordning det ska ta marknadsinformation och då var det alltid last, sista transaktionen,
den går först. Så att om det skedde ett avslut klockan 10.00 på förmiddagen så låg det ändå till grund
för stängning.
KN: Då pratar du om när det inte är så likvitt?
PB: Ja men tittar du på den svenska marknaden så var den inte så likvid eller under en lång period så
var den inte det. Samma sak eftersom hade, visst var det illikvida instrument eller inte illikvid men det
var inte så….
BB: Nu talar du om optioner som bygger på svenska….
PB: Svenska och tyska fanns det också. Även dom här lite mera OTM-optionerna är det ju väldigt lite
handel i …..ohörbart…..
KN: Av vilken anledning man hålla reda på edgen?
PB: Vad jag fick lära mig när jag började på riskavdelningen så var det ju….., edgen var någonting
som man inte…, man skulle titta på den men man skulle inte fästa för stor vikt vid den för det var
någonting som våra revisorer hade sagt ett par år tillbaka i tiden. Edgen är ett, det är ett mått över
tiden, kan man säga, då visar den ganska så tydligt men man kan ju inte titta till dag till dag egentligen
för då blir den …ohörbart…, över tiden visar den ju differensen mellan marknadsvärde och det
teoretiska värdet.
BB: När ni då upptäckte en större differens i något enskilt instrument hur pass mycket analyserade ni
då förändringen, att ni kunde se att det inte var att det var en nolla som kom till istället för föregående
dags minus eller plus 40. Utan att det istället fanns en förändring på något annat håll än till noll, vad
gjorde ni då?
PB: Om det var någonting som vi tyckte var lustigt, ja dels så fick ju våran chef, Agneta, alltid reda på
det här också plus att vi frågade tradingen om det var någonting som vi tyckte var lustigt. Det kunde
vara någonting som hände då och då, det kunde vara att dom hade råkat få in fel volatilitet. Dom
handlade i en ny strike som dom inte hade handlat innan så går den automatiskt in på ett noll två i
volatilitet hade dom då som standardinställning medans kanske dom övriga i den månaden hade 17,
då stack den ju ut och blev en…
BB: Det var ett exempel på när edgen förändras pga. HQs egen volla men låt oss säga att förändringen
beror på en förändring i marknaden, att det skett en större förändring i ett visst instrument. Vad gjorde
ni då kontrollmässigt?
PB: Kontrollmässigt då tittade vad, eftersom dom använde sig utav rak volatilitet, skulle dom göra, så
hade vi sett alla optioner i samma månad ska ha samma volatilitet. Då tittade vi ju hur dom låg mot
ATM-volatiliteten.
BB: Ni kollade skewen då?
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PB: Ja, men dom hade inte skew, dom hade rak.
BB: Ja jag vet men om man tittar på marknaden kan ju….
PB: Marknaden har ju en skew.
BB: Ja just det en diff då, volatilitetsmässigt, kan ju exempelvis förklaras av att, det som då har skett
förändring i eller om någon konstighet, att det beror på att det ligger långt ifrån pengarna.
PB: Ja, det var ju det vanligaste att dom låg, dom största edgarna hade man ju ute på kanterna. Visst
kan dom ha legat fel….
BB: Men du gör fortfarande en jämförelse mellan marknadens soliditet och …ohörbart… åsatta men
låt oss säga att det blir ett avtryck i marknaden som är avvikande, det kan ju vara fel eller det kan ha
skett en större förändring i realiteten eller också liksom en felmarkering, förstår du vad jag menar?
PB: Jaa, det kan det ha blivit, absolut.
BB: Funderade ni, analyserade ni så långt att ni då kunde t.ex. konstatera, ja här har orcen fått med en
felaktigt sälj eller buy som sista notering?
PB: Ja det kunde man se om det fanns. Det kunde ju vara så att det bara fanns ett ask eller bara fanns
ett bid eller så kunde man titta på också, vissa, typ vid månadens slut så kunde det vara väldigt stora
spreadar mellan ask och bid som då gjorde att värderingen blev helt skev.
BB: Vad tog ni då, tog ni mid-kurs eller vad tyckte….?
PB: Nej vi gjorde ingen korrigering för det eftersom dom, hade ju, fick ju använda sin, värderingen
var ju den teoretiska värderingen, det var ju någonting som…..
BB: Men vad var regelverket när du räkna ut edgen här? Om det var en väldigt stor spread mellan köp
och sälj och inget avslut, gick man på köp när det var en viss typ och sälj….?
PB: Nej man gjorde inga sådana eftersom man hade beslutat, eller betydligt ovan för mig hade ju
beslutat att edgen är ju bara något man skulle titta på och det är ju ingenting som man använder som
värdering, på så sätt, eftersom dom var ju, för det var ju meningen att dom skulle använda sin
teoretiska värdering.
BB: Ja jag förstår men jag tror inte du förstod frågan. Om vi säger ett instrument som inte har något
avslut under dagen. Sedan finns det ett köp- och säljbud som ligger väldigt ifrån varandra. När då
edgen räknas ut så kan man ju teoretiskt sett tänka sig att man använder sig av skillnaden mellan köp
och av HQ åsatt volla eller sälj och åsatt volla eller midkurs.
PB: Då använder vi midkursen.
BB: Midkursen. Tittade ni någonting på, alltså hur djupt tittade ni då, låt säga att det skulle ha varit
något tok-sälj eller tok-buy, köp eller sälj då som ligger som sista och att det är förklaringen till
edgförändringen. Titta ni någonting på den här positionen när det gäller dagens handel tidigare, alltså
markeringen som ligger innan? Tittade ni när skedde sista avslut?
PB: Emellanåt så gick vi in och tittade på när sista avslut varit om vi tyckte att det varit väldigt
felaktigt.
BB: Hade den, djupet i analysen, någon koppling till hurvida, beloppsmässigt att det var högst
relevant eller mindre relevant alltså att det gällde stora eller små pengar?
PB: Om vi gick in och tittade på för att vi skulle titta på så var det på enskilt instrument om det först
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hade passerat att det var mer än 20 milj sedan tittade vi på alla edgeförändringar som var större än 8
milj på enskilt instrument, så där gick gränsen.
BB: 8 milj på enskilt instrument?
PB: Ja jag har för mig det.
BB: Ja, så då gick ni in i det instrumentet och liksom kollade….
PB: ….vad det var som hade…
BB: Vad hade ni tillgång till då? Hade ni alltså det system som ger dagens och föregående dags
köp/sälj och avslut?
PB: Ja man hade ju dels så fanns det, vi använde ju mycket av orclistor, orcen använde vi oss utav. På
slutet eller dom sista åren, var väl det, fick vi ju vid månadens slut så köpte vi in alla kurser från
Eurex, plus att man kan gå in dagen efter, på Eurex, då får man gå in och titta när sista avslutet
gjordes det står på deras lista.
BB: Men får dagens köp och sälj, det som har lagts då också?
PB: Ja det får man om det inte finns något.
BB: Men om det finns, låt oss säga den dagen.
PB: Det finns ett last och sedan finns det ask och bid.
KN: Du menar mer en historisk??
BB: Ja jag menar förutom sista ask och bid, som du får fram genom orcen, så kan man ju tänka sig…
PB: Ja men det får du från Eurex också.
BB: Det får du från Eurex, naturligtvis, men låt oss säga att det tidigare har skett av….
PB: Det fick dom inte.
BB: Utan det var dom sista?
PB: Sista.
BB: Gjorde ni någon rimlighetsbedömning då, låt säga att det var en, det sista köp eller sälj att det var
tokbud, gjorde ni någon bedömning…
PB: Man tittade om det kunde vara ett relevant pris, man kan inte få köpa någonting för 90 kr som är
värt 100 kr t.ex. det är sådana rimlighets…..
BB: Precis, ni gjorde det alltså?
PB: Ja.
KN: Med det menar du att ni kom fram till anledningen varför det….
PB: Varför det kom upp en edge.
BB: Den edgeförändringen berodde på att det var ett felaktigt sista köp eller sälj som…
PB: Ja som kunde vara..
KN: Fördes det något resonemang om den här edgen, ni på risk hade ju en kontroll på edgen om den
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for upp och ner, men fördes det något muntligt eller skriftligt resonemang angående den här edgen
med någon på företaget eller…
PB: Det stod i, jag vet inte hur mycket Agneta pratade för det var hon som skötte alla sådana
diskussioner uppåt med Mikke plus men vi skrev, vi gjorde en månadsrapport där vi skrev ner edgen
vad det var vid månadsskiftet och vilka som var de stora edgearna.
BB: Gjorde ni någonting per dagligbasis, alltså någon, ni kollade ju edgen då dag för dag. Kollade om
det var någon större förändringar och du nämner siffran 8 milj på enskilt instrument att du har någon
minnesbild av det.
PB: Ja under förutsättning att den totala var över 20.
BB: Ja precis. Det här analysarbetet då på daglig basis utmynnade det i någon form av någon liten
rapport eller….
PB: Inte rapport men den finns i excel nedskrivet då.
BB: Jag har hört uttrycket om daglig rapport, jag tror att det är så, gud ser dig rapport, är det
någonting som låter bekant eller?
PB: Jao, alltså den rapporten, som du antagligen syftar på, var den som kom senare sista året.
BB: Sista året vad innebär det i tid räknat? Sista året om vi säger från….
PB: Det var från hösten….
BB: Hösten -09 eller?
PB: Hösten -09 måste det bli, ja.
BB: Sista året, det bör då ha börjat någon gång hösten -09. Vem fick då den rapporten som vi har
talat om?
PB: Det var ju lite olika personer men det var ju framförallt Mikael König fick den ju så fick väl
Dahlbo den också.
BB: Innehöll den då någonting om era iakttagelser av edgeförändringarna?
PB: Ja det gjorde det. Jag tror att det var framför allt här i, om man då skulle ha fram ett till, när kan
det ha varit, jag är dålig på att komma ihåg månader men jag skulle gissa ungefär i februari om man
flyttar fram tiden lite granna, då gick man ner och tittade på dom större avsluten som tradingen gjorde
och skapade edge…ohörbart….
KN: Februari vilket år?
PB: 2010, då gick man ner och tittade på transaktionsnivå och det var då König som ville att vi skulle
och Dahlbo framför allt, som ville att vi skulle titta på det. Edgen behövde inte säga så mycke för man
kanske hade en edge på 150 milj åt ena hållet och edge på 150 milj åt andra hållet så fick man ju ingen
total edge förändring.
BB: Har du läst Finansinspektionens rapport?
PB: Nej jag vill inte säga att jag har läst den.
BB: Har du något minne av resonemanget kring edgen där, storleken, alltså årets slut 2009?
PB: Ja den vet jag för den har jag själv suttit och tittat på, jag har inte läst deras men jag gissar att dom
skrivit samma sak.
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BB: Vi vet ju att Finansinspektionen tankade ner den 29/12 och då är edgen 700 milj någonting.
Samtidigt så vet vi också att edgen, om man tankar ner den, den 30/12,
PB: Så är den betydligt lägre.
BB: så blev det bara 284 eller någonting sådant.
PB: Ja det vet jag ju, det beror ju på att Fredrik har lagt icke relevanta ordrar, just för att skapa en, så
man minskar edgen.
KN: Du sa att jag vet, när i vilket tidsperspektiv är det du såg det här som du nu berättade?
PB: Jag såg det någon gång i januari när vi gick igenom det.
KN: När i januari då menar du?
PB: Nej, vi såg ju att edgen hade ju förändrats väldigt men det var först när vi gick in och tankade ner
alla transaktioner.
KN: Det här var ju förändringen mellan…
PB: För vi såg varför, vad som hade hänt där.
KN: Förändringen var ju mellan den 29 och 30.
PB: Ja då såg jag det.
KN: Sedan var det stängt den 31 och sedan kommer första vardagen den 4 januari.
PB: Ja det är då det alltid är stökigt dom här första dagarna, för då ska allting sparas ner. Då, jag
kommer inte ihåg exakt datum, i början.
KN: Då upptäckte du och kanske någon mer, felkurs eller vad sa du?
PB: Ja, det var någonting, men på våra vanliga transaktionslistor så såg vi inte dom här ordrarna men
det kunde man gå in i orcen och ändra inställningar, så kunde man få fram ordrar också som låg inne.
Vanligtvis var det bara transaktioner, vi sparade inte ordrar, men här kunde man se att han hade då
lagt ordrar i vissa instrument.
KN: Låt oss säga att det var där i början från den 4 och kanske några dagar framåt ni upptäckte…
PB: Ja det kanske var lite senare någon gång framåt där.
KN: Då upptäckte ni att det var en felorder eller…?
PB: Ja, han hade fibblat, ja försökt att förbättra edgen.
KN: Upptäckte ni också vem som hade lagt den?
PB Ja vi ser.
BB: Hade ni någon form av resonemang med vederbörande då?
PB: Ja, jag pratade med Agneta om det så skulle hon ta upp det.
BB: Du pratade inte själv med Fredrik?
PB: Nej.
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KN: Fick du någon feedback av Agneta om vad som…
PB: Nej.
BB: Vi har då tagit in på dom 2 optioner som det gäller, det är A660 och A700, där det i
slutsekunderna läggs köp som ligger extremt långt ifrån. Det här är ju alltså en option som förfaller i
januari 21 och som har ett realvärde på 290 någonting så läggs då ett köp på 75 vilket är extremt
orealistiskt. Vi skulle vilja veta i vad mån du har varit med i kommunikationen med KPMG. För vi
vet att risk och KPMG har gått igenom värderingar.
PB: Jag har varit med på ett antal möten men inte på alla.
BB: Just den här speciella orderläggningen som då sänker edgen från 740 till 284, tror jag det är, på
dom här två enskilda instrumenten, A660 och A700, har ni tagit upp det med revisorerna någon gång?
PB: Jag har inte pratat just om dom.
BB: För KPMG utgår ifrån en edge på 284 tror jag att det är. Har du varit med och pratat edge
någonting med dom?
PB: Ja, det har jag gjort, pratat värderingar med dom men jag pratade ingenting just om dom här, det
har jag inte varit med och pratat om. Jag upplevde som att det var mer prat året innan om
edgevärdering.
BB: Den här omständigheten att det läggs då en köp eller det kan ju vara sälj också, i avsikt att få ner
edgen. Har du något minne av att det förekommit vid något annat års- eller halvårsskifte en sådan
operation?
PB: Inte vad jag har sett. Nu har inte jag varit med på alla dom här månads, det var ju flera stycken
som höll på, mot slutet var det jag eller Nina som gjorde det. Men inte att vi har sett det har vi inte
gjort. Men nu har vi ju inte, problemet, det var mer egentligen först då vi upptäckte det här också att
dom, dom kan ju ha gjort det tidigare också. Det var ju lite problem med just dom listorna vi sparade
så var det ju att vi sparade transaktioner och inte ordrar, det var bara avslut sparade.
KN: Ni sparade avsluten säger du men icke genomförda avslut eller lagda ordrar finns ju kvar.
PB: Det finns kvar att hämta, nej nej det går att hämta, absolut. Vi gick inte, jag var i varje fall med
och gick tillbaks efter årsskiftet, 2009/2010, och tittade tillbaka i tiden.
BB: Vi har ett email, bilaga A, daterat den 11 januari 2010 från Per Börgesson till Agneta Norgren
och Mikael König. Jag förevisar det för dig. Under rubriken kursavvikelser kommenteras då,
kursavvikelser överstigande 100 000 kr har uppmärksammats. Där tas då upp att det finns en edge på
346 000 kr i vissa instrument som då….
PB: Det här avser ju bara aktier.
BB: Ja precis och den här avvikelsen mellan, i optionshänseende mellan teoretisk eller nej mellan den
teoretiska värderingen som då råkar överensstämma med marknadsvärde och den nedtankade. Där då
skillnaden är 360 milj någonting den är ju inte kommenterad i det här mailet. Det finns däremot en
uppställning….
PB: Där har vi dom, ja.
BB: Det finns en uppställning där OMX30 är 364 milj här som så att säga får följa med då, den här
edgen som anges på OMX30 på minus 364 den baserar sig ju på det där felaktiga avtrycken.
PB: Ja.
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BB: Min fråga är då varför tog man inte den riktiga edgen, alltså den som låg den 29:e t.ex. som är
noll. Utan i edgesammanräkningen så får den hänga med där.
PB: Ja men det var ju så man, vad jag vet så har man alltid gjort så att man tar, utgår från den sista och
sedan finns det ju ett underlag till den här också som heter tradinguppställning, som ni säkert har läst,
och där ser du vilka instrument det är och hur man kommit fram till det här. Det här är ju
sammanställningen i Word bara, det finns en i excell som man då ser vilka det är.
BB: I ert arbete då med att kontrollera och bedöma värdering, risker och eventuella diskrepanser så
producerade ni från risks sida ett antal olika typer av dokument. Det finns ju månatliga rapporter,
dagsrapporter och det fanns….
PB: Det är på slutet eller sista halvåret så var det ju mera rapporter som gick ut, det var rapporter på ja
gud vet allt ungefär. Det var väl framförallt när Nachhemson kom in, jag tror det var ungefär från
februari då började man skapa mera rapporter, man gick djupare in på saker. Det var först då som jag i
stort sett började jobba heltid med det på tradingen.
BB: Hur uppfattar du att risk stod i förhållande till trading och ledning när det gäller integritet och
självständighet?
PB: Ja det är för lite självständighet, absolut.
BB: Förekom det att ni från trading och eller ledning fick synpunkter på era beskrivna iaktagelser, hur
ni beskrev dom osv.?
PB: Ja det fick vi men det var ju ett av dom stora problemen eftersom det var tradingen själva som
bestämde vilka volatiliteter dom skulle använda. Vad vi fick då som uppgift var ju att säga om dom
var rimliga eller icke rimliga. Det blir ju alltid så här suspekt när man använder sig av rak volatilitet
och skew. Oavsett vad vi tyckte flera gånger så behövde inte tradingen ändra eftersom vi hade ju
ingenting att säga till om, vi kunde bara säga att…, då kunde deras…, det blev resultatutslag om man
skulle ändra någonting som vi kanske tyckte. När dom väl ändrade någonting så ändrade dom ofta två
olika månader så att dom fick, dom kanske förlorade pengar i den månaden och så fick dom igen det i
den andra månaden.
BB: Som jag har uppfattat riskavdelningens funktion eller en av funktionerna är då att granska
tradings siffror och ha synpunkter på dessa. Det som kommer ut från risk ju även går till ekonomi
alltså en siffra produceras på trading, granskas av risk och sedan skall den in i bokföringen på
ekonomi.
PB: Ja men ekonomi sparade ner sina egna orcrapporter och vad vi kunde komma in med var om ville
att det skulle bli några korrigeringar från deras resultat som dom hade sparat.
BB: Jaha du menar att dom tradings siffror och sedan…..
PB: Hur dom fick in det i sitt ekonomisysten det vet jag inte men dom sparade en orcfil den sista i
varje månad som dom använde sig utav och sedan så skulle vi komma in om vi hade några
korrigeringar. Dom korrigeringar som vi i stort sätt kunde komma in med, det var ju den där som du
såg den där aktiekorrigeringarna för ett X antal hundratusen.
BB: Låt säga att ni och trading i viss avseende siffra inte var överens, hur löstes den prablematiken?
PB: Den tog Agneta då med König. Vi kunde då plocka in…. Vi kunde ju höra med tradingen varför
dom ville ha det så, då kunde dom hänvisa till… Oftast dom fick hänvisa till var den historiska
volatiliteten.
KN: Om ni ville ändra någonting fick ni gehör för det hos vd?
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PB: Jag tror att det var, typ, en gång.
KN: Du menar att det var en majoritet att ni inte fick det eller vad då?
PB: Vi kunde ju påtala men samtidigt, eftersom, problemet var att det var inte vi som bestämde hur
dom skulle värdera utan det var trading själva bestämde. Vi kunde säga vad vi tyckte och tänkte men
vårt ord var inte lag.
BB: Fanns det tillfällen då ledning och eller trading hade synpunkter på ert sätt att uttrycka er eller
skriftligen rapportera eller bara kände ni att….?
PB: Dom kunde väl kanske säga någonting men dom skulle aldrig skriva någonting, så det kommer ni
aldrig hitta i mailen.
KN: Du menar alltså att om du uttryckte dig i skrift så kunde du få det muntligen?
PB: Ja.
KN: Kan du säga något exempel?
PB: Nej men det var väl kanske något av dom här, bara en liten sak egentligen som man höll på här,
det var väl också efter ett årsskiftet här, 2009/2010, där man ville att man skulle göra en korrigering
på, i sammanhanget så var det en skitkorrigering på typ 8 milj kr. Då såg man tydligt att tradern hade
gjort en affär till en viss volatilitet och ….ohörbart…. till en annan precis innan stängning. Jag
kommer inte ihåg om det var årsskiftet eller men det var vid ett månadsskifte i alla fall, där var
någonting som inte var…, det känns som att det var mindre ….ohörbart… att komma fram med det
och där fick vi inget….. Man kom fram till någon gyllene medelväg där och man ändrade med 4 milj
eller något sådant där….
BB: Vad jag var inne på vad mera kanske hurvida ni har fått kritik för uttryckssätt i den skriftliga
rapporteringen?
PB: Jag har inte fått det men mycket skedde bakom lyckta dörrar mellan Agneta och König.
BB: Vi har ju hört Agneta och hon nämner då bland annat en situation om en rapport som då någon i
ledningen vill ha ändrad efter det att den har avgivits. Har du hört talas om någonting sådant?
PB: I januari där eller i februari?
BB: Nja i mars 2010 är det någonting…
PB: Var det då Agneta var iväg till Italien?
BB: Det har jag ingen aning om.
PB: Jag vet inte om dom ville änd….., jag tror jag vet vilken du menar men jag var inte så himla
inblandad i den utan det var Nina som satt och skrev på den. Då hon kom fram till någonting och
sedan så hade Mattias Arnelund kommit och sagt att hon skulle ändra till någonting så hade hon
levererat någon siffra, som jag också var med på i slutändan där, sedan så hade det givit upphov till
den här, jag tror att det var dom här 8 milj eller 14 milj. Det är det jag kan tänka mig för då satt jag i
samma rum som när König fick spel på Agneta i telefon, det är den enda jag känner igen som skulle
ändras.
BB: Ändra i det som var skrivet?
PB: Ja hur man hade skrivit det men det var en jävligt lustig situation, det var det, för det var
Arnelund, Mattias, som hade sagt till Nina att hon skulle ändra en siffra eller till en volatilitet
….ohörbart…, det var den som låg bakom hela att det blev lite upprörda känslor.
BB: Vad gällde det för option?
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PB: Jag kommer inte ihåg vilken option. Det var en kort rackare det var det, det var bara ett par
veckor kvar i livet, kom jag ihåg för den var….
BB: Om vi går till det som i samma bilaga som jag tidigare visade dig som är den relevanta
edge-siffran i sammanhanget här, ODAX 643 milj. Vi vet ju då att det fanns ODAX det var januari,
mars, juni och december, Det är ju här edgen ligger. Kan du erinra dig om ni i slutet av 2009 i
december och i januari hade några resonemang, synpunkter, frågeställningar kring just dom
optionerna som ju är stommen i edgen?
PB: Nej inga specifika utan problemet var, om jag inte mins fel, så var det att dom hade ställt massa
som var på nedsidan som skapade den här edgen.
BB: Nedsidan, du menar att man hade ställt ut?
PB: Ja, ställt säljoptioner på nedsidan, hade man gjort, det var dom som skapade stor del av mycket
edge. Den raka volatiliteten blev ju förödande just i det här sammanhanget. För dels så skulle man….,
ja man skulle värdera ATM och då, även om dom kanske, jag kom inte hur dom låg då men dom låg i
alla fall bättre volatilitetsmässigt ATM än vad dom låg vid kanterna ju. Då fick man ju den här jäkligt
stora edgen för edgen var som sagt ute på kanterna för det mesta där dom riktigt stora edgarna låg och
en bit framåt i tiden, där tradingen då värderade sina optioner till en lägre volatilitet än vad marknaden
gjorde.
BB: Det finns någonting som heter principen om linjär volatilitet över tiden som jag har sett något
dokument om att det är någon riktlinje man har ifrån ledningens sida att det skall vara på ett visst sätt.
Kan du berätta någonting om vad menas med…?
PB: Optioner i samma månad ska ha samma volatilitet och om man har i marsoptionerna så man
värderar dom till 17 volatilitet och så värderar du april till 16 då får inte maj vara 17, då får man en
liten skew. Det är det man menar med linjär rak över tiden, så det får inte ena månaden vara 17, sedan
16, sedan 17 igen utan det får vara 17, 16 och 16.
BB: Jag har i samma email då, som jag visade tidigare, så har vi en rubrik som heter Fel teoretiska
modeller där du just beskriver den här omständigheten. Då har du ODAX januari 22, mars 25, juni 20
och så har du påtalat att man följer inte principen om linjär volatilitet över tiden. Då vet vi ju att mars
det var ju till stor del innehavda, vilket innebär att det är ju…
PB: Gynnsamt…
BB: …gynnsamt med en hög volatilitet på mars. Juni är då…
PB: Utställda..
BB: ….utställda och där är den låg. Det innebär att mars blir en stor tillgång och juni blir en inte så
stor skuld.
PB: Ja.
BB: Det här konstaterandet du gör i emailet den 11 januari 2010, som du ser här i ett mail som går till
Agneta och König så har du då angivit den här omständigheten. Då är frågan om du, efter det att du
skickat det där, har ventilerat problemställningen med…
PB: Det där har jag säkert skickat en fråga till tradingen innan.
BB: Men nu har du skickat det här enligt den här förteckningen till Agneta och König. Då är frågan
om du fick någon respons på det här påpekandet?
PB: Jag vet inte, jag har säkert diskuterat det här med Agneta innan jag skickade ut det här. Efter kan
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jag inte komma…., jag har inte fått Micke i alla fall, han svarade aldrig på dom här nämligen.
Däremot har vi säkert fått något svar från tradingen, det har vi fått, men jag kommer inte ihåg vad
anledningen eller varför dom gjorde det. Om nu inte, jag vet inte men ni kanske har dom papperen.
Den handlades till 25 och man hade typ ATM väldigt stora positioner ATM, det är min gissning, jag
kommer inte ihåg.
KN: Det där ligger alltså som ett dokument till mailet och är skickat den 11.
BB: Sedan så har vi ett annat mail med exakt samma intern-pm förutom en viss förändring. Det första
som jag berättade om nu det är då ett pm som vi har….
KN: Det skickades den 11 januari till Mikael Köning och Agneta Norgren. Det du visar nu skickades
dagen efter.
BB: Nja, jaha. Nej det här andra som jag ska visa dig, det står internt pm osv. Under rubriken Fel
teoretiska modeller så anges då inga avvikelser har noterats och då har vi kollat den här emailen som
det här sista tillhör, pm:t finns som en bilaga i mail den 12 januari klockan 17:41 från Per Börgesson
till Mikael König, Agneta Norgren och Nina Hernberg, dock med den skillnaden att i detta interna pm
står istället under aktuell rubrik, Fel teoretiska modeller , inga avvikelser har noterats. Kan du erinra
dig anledningen till den här förändringen i det här pm:t?
PB: Nej faktiskt inte, nej. Det kan inte bara vara att man flyttat om någon text bara att den ligger på ett
annat ställe istället. Alltså jag kommer inte ihåg.
BB: Du kan ju se på bägge två att det där har ju inte hamnat någon annan stans. Se under rubriken på
det första Fel teoretiska modeller så står det här att det inte följer principen om linjär. Sedan har du
nästa med samma rubriksättning men i övrigt verkar det vara samma.
PB: Det kan ju vara något sådant att, nu spekulerar jag bara varför jag skickade, i så fall är det någon
som kan ha godkänt att dom få ha den där 25.
BB: Ja ja, om nu någon har godkänt detta och tyckt att det är okej med den här…
PB: Att man får göra någon avvikelse.
BB: Ja, då har du i så fall kan ha ändrat ditt ursprungliga….
PB: Ja jag har inte ändrat för att jag bara skulle ta bort avvikelsen, det är jag hundra på utan det
finns…, absolut har någon godkänt det.
BB: Den här godkännande processen tror du att du kan erinra dig hur den har gått till?
PB: För att det ska godkännas så är det Agneta som måste ha godkänt det eller sagt okej till det.
BB: Kan du erinra dig om du talat med någon annan i så fall eller….
PB: Nej, jag vet inte om, ni har som sagt alla papper här. Det gjordes ju en volatilitetsavstämning ett
par dagar före månadsskiftet, jag vet inte vad den visar.
BB: 21:a är det den?
PB: Nej jag kommer inte ihåg vilket datum men den gjordes ju innan men om det här är i…., om man
tittar på den så vet jag inte vad den visar och vad den säger. För det där är månadsrapporten varje
månad så gjordes en volatilitetsavstämning ett par dagar innan månadsskiftet.
BB: Jag har sett en sådan eller är det en vegaanalys där det då anges vad är edgen om man går på
ATM-optioner och vad är den om man går på option för option.
PB: Ja bland annat ska det finnas en sådan och den finns med där också. Det gjordes säkert sista året
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eller halvåret eller något sådant där. Men som sagt det gjordes en volatilitetsavstämning innan varje
månadsskifte, det kan ju va att det står någonting i den.
BB: Nej inte om den där….
PB: Nej men varför och jag vet inte vad den var då, om den var 25 då så måste det ha varit mail som
gått fram och tillbaks innan. Men som sagt jag har inte den blekaste.
BB: Din teori är att det skulle, en tänkbar möjlighet är att någon har okejat avvikelsen….
PB: Ja, sedan tidigare utan att ha berättat det.
BB: …och med anledning av det så har du då valt att ändra….
PB: Stod det ingenting…, om jag nu skickat det där så måste jag ju, jag brukar alltid skriva någonting
i rubriken jag skickar inte ut två likadana utan att skriva varför jag skickat nästa.
BB: Dom är ju inte riktigt lika det är ju det där….
PB: Ja, det är ju den, jag menar i min rubrik i mailet som jag har skickat eller i texten eller…., det
verkar så lustigt då att jag ska ha skicka två likadana utan att skriva någon….. Jag borde åtminstone
skrivit korrigering eller någonting i rubriken.
BB: Ja rubriken på själva mailet här är ju, här har vi då ett utdrag på det mail som då, upplaga
nummer 2 finns med i, och då har vi då attachment, där är dokumentet ifråga, 30/12 2009. Sedan finns
det också en excellfil, det går alltså till König, Norgren och Hernberg. Den är då skickad den 12
januari 2010 17:41.
PB: Vad stod det på den innan?
KN: Den är inte med här tyvärr.
BB: Nej vi har inte själva det mailet, det har vi inte, men det står inte någon rättelse eller sådant vad
jag ser utan det är mer att det är iväg skickat. Det går till König och Norgren och för kännedom till
Nina, subjekt – pm tradingavstämning 091230.Anledning till varför vi är intresserade av
frågeställningen är ju då naturligtvis att dom tre månader som där anges är ju i princip hela edgen som
ligger där, det finns en del i december också.
KN: Men även om det skulle ha godkänts föreligger väl samma avvikelse?
PB: Jag kommer tyvärr inte ihåg varför men för att jag skulle ändra så måste absolut någon sagt till
mig att ändra det borde ha varit Agneta, jag kommer inte alls ihåg det där.
BB: Om vi återvänder en liten stund till den här edgen åt andra hållet som skapades i på det svenska
indexet 30 i A700 och A660 så…. När du har påtalat det för Agneta den här speciella omständigheten,
förstod jag dig rätt att du inte fick någon reaktion?
PB: Nej jag vet inte vad hon gjorde med det för att hon fick den, vi tittade på den tillsammans och så
skulle hon prata med dom tror jag.
BB: Ja men du fick aldrig någon respons?
PB: Nej, det stämmer.
KN: Du säger dom vilka då skulle hon prata med?
PB: Jag vet inte men jag skulle gissa att i sådana fall var det väl Micke och Dahlbo.
BB: Men själva upphovsmannen till den här edgeförändringen i rätt riktning, så att säga, det var ju…
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PB: Det är ju Fredrik.
BB: Crafoord?
PB: Ja.
BB: Du har aldrig hört någon respons eller någon feedback på något sätt?
PB: Nej inte efter det, enda till jag frågade honom, jag frågad Fredrik varför han gjorde det. Då fick
jag som svar att det var Arnelund som ville att han skulle göra det.
KN: När är du då i tid när du fick reda…
PB: Det är efter.
KN: Jaha du är långt framme?
PB: Jaha det här är långt fram, mycket mycket långt fram.
BB: Kan vi ta en paus i förhöret.Fredrik har alltså sagt att han fick en propå om att hyfsa edgen?
PB: Ja men det här var efter att Fredrik slutat på HQ.
BB: När var det ungefär i tiden?
PB: Någon gång under förra sommaren.
BB: Alltså när turbulensen var som värst?
PB: Ja.
BB: Hur kom det sig att du hade någon…….
PB: Ja vi var faktiskt ute och, en annan kollega och jag, träffade Fredrik och då frågade jag för jag
tyckte att den var….
BB: Men fick du någon uppfattning om vem som kan vara närmast sörjande när det gäller edgen
att…. Man kan tänka sig olika alternativ här t.ex. att revisorerna är bekymrade över edgen alltså
KPMG eller någon annan, fick du någon uppfattning om det?
PB: Nej, problemet som jag kände, jag tror även kollegan, Nina, kände, att det här med edgen var det
ingen som brydde sig om. Det finns ett, någonting som KPMG har skrivit att edgen är ingenting man
ska ta allvar ungefär. Det var någonting som både något som Agneta har visat oss, ni har säkert läst
det där också. Tyvärr var det så det fästades inget…..
BB: När du själv har varit med i kontakter med KPMG är det din uppfattning att dom var
ointresserade av edgen?
PB: Ja dom har tittat lite granna….
BB: Som benschmark….
PB: Ja som benschmark, ja dom var mera, deras experter var ju mera och tittade mer och grävde hur
man skulle värdera vissa enskilda optioner där det inte fanns något marknadspris på någonting som i
slutändan bara skulle leda fram till att man fick en edge. Men edgen var det väldigt lite prat om när
jag var med.
BB: Känner du till om KPMG fick rapportering om edge, alltså historiska data, utöver bara den
30/12? Fick dom eller begärde dom att få se edgens utveckling under året exempelvis, det kan man ju
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få genom att få en lista på dag för dag?
PB: Ja det kommer jag inte ihåg. Jag har inte försett KPMG med allt deras material.
KN: Men den sändlista ni hade där det framgick edgen och mycket annat som skickade per
dagligbasis.
PB: Ja den stod ju med i vanliga riskrapporten men den var ju för hela…..
KN: Ja men där framgick ju edgen och mycket annat också. Men vilka skickade eller mailade ni till?
PB: Den gick ju till dom med ledande befattning inom HQ, det var till chefen för private banking….
KN: Inga revisorer?
PB: Nej.
BB: När det gällde rent allmänt här nu om vi befinner oss i december 2009 så pågår ju, vad jag förstår
av dom handlingar jag läst, en viss aktivitet när det gäller just att bestämma det rätta värdet på eller
bestämma värdet på framförallt FC-portföljen, problemportföljen. Den innehåller dom här ODAX,
januari, mars, juni, december. I vad mån var ni på risk på det klara med att utfallet av den värderingen
skulle/kunde slå mot resultatet och vilka eventuella tankar hade ni kring det?
PB: Nej inte hur det skulle slå mot HQ:s resultat det tänkte jag aldrig på, men det var ju ett problem
med värderingen absolut.
BB: När det gäller den här, ska vi säga kontrollen då av trading åsatta värden så kan man tänka sig att,
du har ju dom här aktivt handlade där kan det inte vara så stora problem. Sedan har du en stor
mellangrupp där det finns handel men inte så frekvent, HQ satte då teoretiska värderingar. I vad mån
har då risk funderat på eventuella mellan av trading åsatta teoretiska värden och dom marknadsdata
som förekom ändå, hur har ni liksom, ju mer frekvent marknadsdata är då men ändå inte når upp till
kriteriet aktivt? I vad mån har ni argumenterat för att då borde i så fall den åsatta den teoretisk åsatta
ligga nära där?
PB: Det där är någonting, jag var inte med hela den diskussionen som vi hade med KPMG det var
dom som var med och tog fram det här när det skulle vara aktivt och inte aktivt. Det var ingenting
som vi själva kom på utan det var tillsammans med dom och den diskussionen höll Nina och Agneta
vad som skulle räknas som aktivt.
BB: Jo det är den problemställningen men en annan problemställning är ju hurvida man ändå ska
beakta dom marknadsdata som finns i de fall handel uppstår eller är så pass frekvent så att den faller
in under kriteriet aktivt.
PB: Ja det var ju ett problem eftersom…, dels så skulle dom enligt gammal HQ modell värdera allting
teoretiskt. På slutet så blev det ju så att man tittade mera och mera på vad som var aktivt handlat. Det
här med aktivt handlat var ju någonting som kom upp under hösten 2009, senhösten kanske i
december, då blev det problem för då skulle man värdera vissa bitar till marknadsvärdering och vissa
till teoretisk värdering eftersom dom hade så stora positioner för det mesta så blev det ingenting som
blev aktivt. Jag har för mig att jag tittade på den svenska optionsmarknaden den var ju i princip
stendöd, hade den varit sista året. Däremot Tyskland, DAX, där borde det ha varit mer aktivt men där
hade man så stora positioner i dom strikar dom hade så det blev inte aktivt på grund av det. Så det var
ett problem, absolut, sedan så åter igen har ju trading alltid fått värdera som dom vill just med
volatiliteten som dom haft, ….ohörbart…. volla som …ohörbart… över tiden.
KN: Vad jag förstår så blev det mer intensivt, avseende den här FC-portföljen mot slutet av året 2009.
PB: Ja alltså den var lustig för vi fick hela tiden veta att den skulle stängas innan årsskiftet och ända
fram till juli/augusti någon gång då hade man inga ODAX ens en gång, som man då plötsligt tog, men
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dom skulle man stänga under hösten man skulle fortfarande stänga portföljen. Det här var under
sommaren 2009 så plötsligt så började man ta större positioner och då var det inte tal om att man
skulle stänga den, portföljen då. Så vi levde ju hela tiden när man gjorde dom här värderingarna också
så tog man kanske inte hänsyn till det, det här kommer och vara stängt innan årsskiftet allting, för det
var klart och tydligt att hela portföljen, FC, den skulle vara borta förutom några kanske små OMX:are
som skulle över till Tamers portfölj.
KN: Om portföljen hade stängts under 2009 vad hade det inneburit för portföljen som sådan, hade det
blivit vinst eller förlust?
PB: Nej det hade blivit förlust men det hade blivit en betydligt mindre förlust.
KN: Pratade man om att ta några förluster här?
PB: Aldrig när vi var med, det gjorde de kloka gubbarna på sin egen kammare.
BB: Har du hört talas om några sådana här kloka resonemang från dom gubbarna?
PB: Ja, jag har hört.
BB: Har du hört några sådana resonemang som avser december, att man i december haft sådana….
PB: Ja jag vet att man hade någonting under sommaren då pratade man någonstans mellan 30-50 milj
skulle det kosta att stänga den.
BB: Vilka var det som pratade om det?
PB: Jag vet inte vilka som var med, det är vad jag fått höra vid sidan om.
BB: Av vem har du fått höra det av vid sidan om?
PB: Det har jag fått höra från Fredrik, han hade sagt eller så kan det ha varit Tamer som sa det till
mig, jag kommer inte ihåg. Det kan ha varit Tamer för jag vet att Fredrik ville då stänga portföljen.
KN: Vad det något som var mera känt, allmänt på företaget?
PB: Nej.
KN: Det var inte så att det var mer allmänt känt att dom ville stänga?
PB: Nej.
BB: Men det var ju en officiell policy från 2007att….
PB: …att man skulle stänga det där.
BB: …man skulle stänga, så det har väl varit känt.
PB: Jo att man skulle stänga den men inte att man kanske skulle klippa den där och göra sig av med
den där, det var det man diskuterade.
BB: Men sedan då när portföljen istället växer hur, det har ni väl kunnat konstatera på risk?
PB: Ja, ja visst.
BB: Har ni på något sätt fått information om varför och har ni på något sätt själva funderat på….
PB: Ja vi frågade ju, till en början med när dom tog första tyska optionerna. Dom hade ju handlat
tyska innan men dom hade aldrig handlat…, dom hade handlat tyska kanske något år tillbaka i tiden
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men just att dom gick över årsskiftet det togs då första gången i juli eller augusti 2009 som gick över
till 2010.
KN: Positionen?
PB: Ja, men vi hade handlat i DAX innan men dom var begränsade till december så man hade
ingenting som gled över på 2010, så det såg fortfarande ut som att den här possen skulle stängas.
BB: Sedan köptes eller såldes dom för januari.
PB: Ja just det, ja jag tror man mars eller någonting sådant där första gången, mars eller juni. Men
dom skulle stängas under hösten sas det för dom var så likvida så det skulle inte vara några problem.
BB: Hur reagerade ni eller vad fick ni för information då i december när det visade sig att dom inte
tänkte…
PB: Ja det märkte vi ju mycket tidigare att dom inte skulle kunna stänga det där, det märktes under
september/oktober.
BB: Hur märkte ni att dom inte skulle kunna stänga?
PB: Man tog mer och mer positioner längre fram i tiden.
BB: Du sa och använde uttrycket, ni märkte att dom inte skulle kunna stänga, vad….
PB: Alltså man kunde säkert stänga men man såg att det skulle bli dyrt för dom då plötsligt. För
portföljen hade ju vuxit istället för att krympa som var meningen. Sedan blev det lite spretigt eftersom
det fanns januari, februari eller januari, mars och juni var väl dom månader som dom handlade i
ODAX, dom tog ju större och större positioner.
BB: Känner du till om ni har kommunicerat problemet med ledningen eller om Agneta gjort det för
dom där….
PB: Jag tror att Agneta…, vi, Nina och jag som jobbade mest tillsammans, vi har ju inte pratat med
ledningen om det utan det är Agneta som har pratat med ledningen om det.
BB: Fick ni någon respons från Agneta om hur tongångarna gick från ledningens sida avseende det
här problemet man har tagit nya positioner?
PB: Det enda som kom då att man inte skulle fortsätta som tidigare för att man skulle försöka stänga
ner då framåt juni istället, man sköt fram ett halvår.
BB: Vad fanns det för eventuell förhoppning i bakgrunden som gjorde att det kändes som en bra idé
att vänta till senare med att stänga?
PB: Det var väl för dom ville inte ta någon förlust då som det hade kostat att stänga ner allting.
BB: Är det en slutsats du drar eller är det….
PB: Det ser man på edgen för det är så tydligt, man ser hur edgen ökar under hösten …. ohörbart…
när optionerna börjar glida över 2009/2010.
KN: Nya positioner?
PB: Ja nya positioner dom tyska positionerna som inte fanns innan för 2010 och i samband med det så
växte då edgen.
BB: När det gäller december så, när man kommer in i december, kan du erinra dig om det varit något
resonemang om någon eventuell stängning i december till viss del eller hel eller till viss del?
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PB: Nej, alltså rykten gick det men det var ingenting som jag hört.
BB: Nej.
PB: Rykten säger även då att Fredrik ville stänga, jag kommer inte ihåg vem det är som sagt det.
KN: Men det är inga diskussioner…
PB: Det är inga diskussioner som vi har haft med någon i ledningen och det är ingenting som vi fått
skriftligt.
KN: Du har i varje fall inte …
PB: Nej, Agneta kan mycket väl ha haft det men det är ingenting som vi…, det var en ganska så
toppstyrd organisation det var väldigt få personer….
KN: Vilka då?
PB: Nej men mycket av informationen fanns nog hos Agneta. Agneta kanske inte delade med sig av
all information, vissa bitar fick jag veta och vissa bitar fick Nina veta. Det är ett jättestort problem, det
är så här man ser det efteråt.
BB: Var du med sedan i april, maj 2010 då finns det en avvecklingsgrupp, vad jag förstår, som ska
avveckla den här portföljen. Jag har då läst ett svar som Finansinspektionen givit till revisorsnämnden
av vilket framgår att det även alltså april, maj tas nya positioner. Dom beskriver där en s.k. rullning,
känner du till någonting om hur resonemangen gick då på vårkanten när nya positioner togs?
PB: Alltså dom nya positionerna som fick …ohörbart… det var ju för managera risken, hålla den i
schack, så därför har det kunnat vara rullningar absolut. När man pratar om rullningarna, nu vet inte
jag vad dom har skrivit, men man rullar ju korta optioner hela tiden för att hedga dom långa. Man
ställde ju optioner långt där borta någonstans, utfärdade, och så köpte du kort skydd hela tiden. Jag vet
inte om det är det dom menar med rullningar för det gjorde man hela tiden kontinuerligt just för att
köpa skydd för det fick dom göra. Dom fick inte ta några nya spekulativa optioner men att köpa skydd
det fick dom göra hela tiden.
BB: Har du någon kännedom om när man i årsredovisningen sedan fördelar optionerna mellan olika
nivåer, nivå 1, nivå 2 och nivå 3 är det någonting som du har kännedom om?
PB: Det har jag väl varit med och tittat på, absolut.
BB: Vem är det egentligen som lägger dom i olika lådor av det som framgår av årsredovisningen?
PB: Det fanns ju några kriterier alltså det där är ju Nina, jag tror att det var hon som gjorde det, satt
och pilla med det. Så tittade man ju om det var aktiv handel eller inte man bedömde om dom va…..
och sedan hur HQ värderade dom då.
BB: Mellan nivå 2 och nivå 3 känner du till hur…, vilka som arbetade med den här processen, ska den
här ligga i 2:an eller i 3:an?
PB: Alltså jag kommer inte ihåg, det kan mycket väl vara jag eller så var det Nina eller så gjorde de vi
det tillsammans. Då hade man en fast mall man gick efter så det var inget….
BB: Den här mallen hur ska vi få tag på den?
PB: Ja den borde ju finnas någonstans.
BB: Ja, alltså hur gick arbetet till? Du sa du och Nina men vilka mer?
PB: Ja, någon av oss. Det där hade kommit tydligt hur man skulle lägga dom här i nivå 2 eller nivå 3,
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för 1:an var ju bara aktier och 2:an var ju aktivt handlade optioner och 3:an var icke aktivt handlade
optioner. Det var väl här våran katalogisering då om dom uppfyllde vissa kriterier för att dom skulle
bli aktivt handlade hur stor omsättning det skulle ha varit av positionens storlek för att dom skulle bli
aktivt handlade.
Men det finns lite färgglada excellark någonstans helt säkert och dom…. det måste finnas där absolut.
Jag tror att det var Nina som gjorde som gjorde dom här och då brukar det alltid stå längst ner på dom
där excellarken vad det är som gäller.
BB: Jag har inga fler frågor idag men vi kommer att få anledning att återkomma.
KN: Har du någonting som du tycker borde vara med?
PB: Nej, jag trodde ni skulle fråga lite mer om avvecklingsgruppen, jag vet inte hur långt ni har
kommit i er utredning. Jag har ju bl.a. varit med och försett er med mycket excellmaterial på slutet
som Arnelund skickade hit till er som jag plockat fram grunderna till.
BB: Vi ska gå igenom emailtrafiken innan vi kommer in på andra ämnesområden.
KN: Men det är ingenting som du….
PB: Nej.
Förhöret avslutat klockan 14.20.
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Med vid förhöret:
KN – Kenneth Nihlvin
JT – Johan Tyrén
BB – Berndt Berger
KN: Kan du berätta lite om din bakgrund.
JT: Genomgått ekonomprogrammet vid Uppsala Universitet. Började jobba på HQ Bank i Juni 2002
på tradingavdelningen fram till den 31 januari 2010.
KN: Vad känner du till om den s.k problemportföljen hos HQ Bank eller även kallad FC portföljen?
JT: Eftersom jag har jobbat sedan 2002 har man ju sett alla portföljer, portföljstrukturen är att det
finns en enda topportfölj där det är små underportföljer där varje trader hade var sin portfölj där också
FC hade en portfölj som under 2009 kallades avvecklingsportföljen. Där fick dom in positioner som
inte grund i det här market making uppdraget. Dom positionerna skulle över tid stängas så den
splittrades av från själva tradingportföljen och låg vid sidan om, men låg under tradingportföljens
mandat.
KN: Var det flera som jobbade med den där portföljen?
JT: Vi jobbade i programmet ORC och alla ser alltid alla positioner som låg i den här
portföljstrukturen. Det var fler som gjorde affärer i form av skalpade gamma, man köpte och sålde
terminer. När optionspositioner var gjorda måste man arbeta med att köpa och sälja aktier eller köpa
och sälja terminer det kunde vem som helst göra i gruppen. Någon måste sitta på plats för att kunna se
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att kunna hedga optionspositionerna där var det många som gjorde affärer.
KN: Loggar man in med eget lösen för att genomföra affärer?
JT: Ja.
KN: Det går aldrig att missförstå vem som gjort affären?
JT: Nej. Om inte min dator står närmast och någon kommer in i rummet och ser att något är på gång
och genomför affärer på någon annan dator för att den står närmast för att vinna tid. Normalt loggar
jag in på min dator och då står det jotyr att det är jag som gjort affären.
BB: Stängningsportföljen skulle stängas och det kom man i vart fall fram till under 2009.
JT: Ja.
BB: Vad är det man väntar på?
JT: I grund och botten tror jag att man ville se att grundverksamheten fungerade. Att market maker
enheten, att hjälpa till att ställa priser till dom andra grupperna till dom andra kunderna, att den biten
fungerade direkt när man ställer något pris att man köper och säljer aktier, terminer eller optioner. Att
market making uppgiften blir kanske att hedga sig ganska fort i marknaden eller på något annat sätt
eller på det bästa sätt som beroende på likviditet och priser. Den verksamheten skulle man se som en
del eftersom det är en proptrading ändå man hade mandat att köpa och sälja aktier om jag tror att
Ericsson skall upp köper jag Ericsson. Om man ser det som en bit och sedan ser man market making
biten som en del.
BB: Min fråga var varför stänger man inte avvecklingsportföljen?
JT: Ja det var målet att stänga. Ett var att likviditeten efter Carnegie 2007 var enormt dålig.
Likviditeten i optionerna så är det frontmånaderna, den närmsta månaden med kortast löptid, där är
det hygglig likviditet men redan när man kommer bort mot 2 månader 3 månader så blir det väldigt
dåligt. Alla fokuserar bara på den främsta månaden. Dom här positionerna var väl 1 år eller vissa var
väl kanske 2011 januari där var likviditeten noll det finns ju inte ens pris i marknaden. Det är ingen
som ställer och ingen enligt OM:s regelverk är tvungen att ställa priser med 10 kontrakt inte ens på
sälj- och köppris det finns inte någonting. Så att se någon prisbild eller att få någon uppfattning vad
priset kan vara gick inte. Det bästa var att vänta in för att få några priser alls.
BB: Om det börjar närma sig lösendatum är din uppfattning då att man sålde av eller gjorde någonting
annat?
JT: Det enda sättet är kanske att man sålde kanske längre volatilitet och hedgade med att köpa kort
volatilitet. Om man skulle sälja av den här positionen som hade i den här frontmånaden, dom här
köpta kontrakten, då skulle risken bli enorm att bara sitta kvar med dom korta eller med dom längre.
Man måste hela tiden försöka överblicka likviditeten men samtidigt överblicka risken. Att bara göra
något i ena benet då kan det bli bubbelfel och då bröt man mot alla riskmandat som fanns.
BB: Vad var det som hindrade att man gjorde något med båda bena?
JT: Jo likviditeten.
BB: Dom korta hade ju bra likviditet?
JT: Absolut.
BB: Om man har en lång en utställd option kan man tänka sig att den balanseras av korta positioner.
När den långa närma sig förfall, för att sälja den, kan man tänka sig att göra sig att man även måste
göra sig av med dom positioner som den balanserar emot.
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JT: Självklart.
BB: Då har vi fått intrycket av att i stället för att stänga den här långa och göra motsvarande med dom
korta för att avveckla den delen som har två komponenter den långa och korta positioner. Då har man
istället tagit en ny lång position, det kallas för rullning.
JT: Ja precis.
BB: Det innebär dels att man inte stänger den positionen dels innebär det att man tar en ny position
för att skjuta någonting framför sig. I dom här situationerna när det är möjligt att stänga att den t.om.
förfaller hur resonerar ni på tradingavdelningen? Valmöjligheterna var att antingen stänga den och ta
den latenta förlusten eller ta en ny position. Deltog du i något resonemang kring detta?
JT: Nej. Dom diskussioner som var, var ju mest likviditetsmässigt. Uppgiften var att stänga
positionen. Tidsglappet mellan hur långt det var mellan den korta månaden och dom längre
månaderna, min uppfattning är att det måste ha varit minst 6 månader, ja 2011 då blir det ännu längre.
Om man försöker hitta ett pris där, 2011, den korta månaden där hedgen ligger så försöker man hela
tiden hitta någonting precis där och samtidigt då kanske hitta i 2011, stänga hela positionen så är det
över. Men pga. att dom ligger så långt ifrån, jag tror att OMX hade 2011 som längsta löptid.
DAX-index var kortare men där var det ändå ett så glapp tidsmässigt vilket gjorde att folk tittade bara
på första och andra månaden och handlade bara där. Som du säger att vi närmar oss tidsmässigt dom
här längre optionerna men glappet mellan den hedgen och den längre det var så pass långt vilket
gjorde att prisbilden på dom längre, de kanske bara var 6 månader, där var det så pass dålig prisbild
ändå så att där var man tvungen att rent teoretiskt sett ge bort så mycket pengar om man skulle stänga
den positionen. Trots att det var kortare i tid.
BB: Ge bort mycket pengar….
JT: Om jag har en option som kvoteras 4-5 kr på skärm. Vi värderar den till 4,50 men volymerna
gjorde att om du då ska köpa dom här optionerna, köpa igen vi säger att du har sålt dom, så kanske du
är tvungen att betala 5,50, 6, 6,5 eller 7 kr bara för att kunna stänga en sådan position. För
likviditetsrisken är så pass stor den blev ännu mer tydlig under finanskrisen. Även om vi har en
värdering/marknadsbild som är 4-5 kr där det står 10 eller 100 kontrakt som OMX kräver att man
ställer. Om man då skall köpa igen 10 000 kontrakt då kommer man inte handla någonstans mellan
4-5 kr då kommer man hamna uppe på 6-7 kr.
BB: Varför ska man köpa igen någonting om man ska stänga?
JT: Om jag sålt dom kontrakten innan. Så även om det hade funnits en prisbild med då 10 eller 100
kontrakt så görs det hela tiden en bedömning – är det värt att göra det. Då ringer man OMX som har
sitt handlarbord och säger att man vill göra den här korta månaden mot den här längre. Den korta står i
6-7 kr då säger OMX, den hade vi köpt då, den kan du få sälja på 6,25 men den längre som står 4-5
den får du köpa på 7 kr bara för att det gäller 10 000 kontrakt det är dålig likviditet där. Då tas beslutet
– nej det är inte värt det.
BB: Fanns det någon anledning att tro att den här situationen som du beskriver på något sätt skulle
förändras …..
JT: Absolut, i tron att finanskrisen kommer inte att hålla på i all evighet. Det var bra likviditet 2003
fram till 2006 sedan började det bli lite oroligt Lemans kom m.m. då försvann likviditeten. Den
likviditet som fanns kom hela tiden till dom korta månaderna. Tron var det att kommer bli bättre,
finanskrisen kan inte hålla på i all evighet. Finanskrisen plus att Carnegie försvunnit från marknaden
har gjort att likviditeten försvunnit.
När också volatiliteten kommer ner i marknaden efter en kris då vet man att då kommer volatiliteten
att öka, det har man sett historiskt. Om man skulle kunna se att finanskrisen någon gång dör ut
kommer likviditeten så smått att förbättras.
KN: Det gällde att vänta ut en positiv reaktion?
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JT: Ja precis. Slutsatsen man kan dra är att bättre likviditet kommer ut av att det blir lite mer positivt.
BB: Du nämnde positioner som inte stängs förrän 2011. När det gäller positioner som var nära förfall
är det samma resonemang där? Dom realiseras ju av sig själva förr eller senare. När den förfaller ska
vi ta fram det minuset i portföljen eller ska vi förlänga positionen, hur resonerade ni då?
JT: Om man tar exemplet med positioner där likviditeten var sämre och där likviditeten är bättre i
dom korta månaderna dom ligger som sagt som hedge för något annat. Jag handlade bankerna och då
hade inte jag någon position där det var någon lång löptid mot någon kort löptid, jag hade bara en
förfalls månad. Då blir det en annan grej, då kan jag ta ett beslut att stänga positionen. Om man har en
position som en hedge mot någon annan då måste man ta ett steg till – om man stänger den här då är
den naken det kan jag inte göra. Jag måste ha kvar den här hedgen. Det blir lite annorlunda tänk
beroende på hur hela positionen ser ut. Om det bar är en lite enklare position att det bara är förfalls
månad som du har idag då kan du tänka lite mer fritt annars måste du hela tiden tänka ett extra steg.
BB: Stängningsportföljen stängdes inte därför att förhoppningen var att det skulle bli bättre?
JT: Att likviditeten skulle bli bättre.
BB: Likviditeten gav ju också bättre priser?
JT: Ja eller dom priser som finns på skärm. Om det är bra likviditet dom priserna man ser på skärmen,
4-5 kr, då gör man inte bara 10 kontrakt då kan man även göra 10 000 kontrakt på dom nivåerna 4-5
kr. Om likviditeten är dålig då får man gå isär ännu mer kanske 2-7.
KN: Vad hade hänt om man stängt portföljen eller delar av den sommaren 2009?
JT: Ingen uppfattning.
BB: Känner du till något resonemang om att stänga ner en del av portföljen att sommaren 2009 var
rätt lämplig?
JT: Det var någon gång under 2009 som den började kallas avvecklingsportföljen. Jag kommer inte
ihåg när det var, jag var själv inte med, det var bara att man fick höra nu skall den skiljas av från
resterande market maker verksamheten. Visa att market making går bra så att man kan visa att det här
någonting vi skall hålla på med men dom här grejerna hör inte till de ska vi avveckla. Sedan om det
var ett bra läge då eller inte att stänga positionen det har jag ingen uppfattning om.
KN: Det var inga diskussioner om det?
JT: Det var ju diskussioner hela tiden om att stänga så fort det blev en avvecklingsportfölj. Från det
första datumet så var det diskussion att nu måste vi ändå stänga det. Hur ska vi göra det på bästa sätt?
Nej likviditeten är så begränsad vi får titta på andra möjligheter ja hedga oss in och hoppas på bättre
likviditet. Dom volymer som var gjorde det svårt att stänga. Att stänga en portfölj allmänt bara gör att
nästan allting du köpt är du tvungen att sälja på köpkurs eller under köpkurs och allting som du ska
köpa tillbaka är du tvungen att köpa på säljkurs eller däröver. Om man inte kunde hitta några
kombinationer en hedge mot dom den som har hedgen kan du stänga bakre benet också. Det var ju
diskussioner hela tiden hur gör man det här på bästa sätt, nej det finns inga priser vi kan inte göra
någonting.
BB: Hur många är ni som sitter och diskuterar om det här?
JT: Ja det var vid alla möjliga forum och vid bordet.
BB: Tradingavdelningen sitter ni där och pratar om olika positioner och kommer fram till någonting?
JT: Egentligen blir slutsatsen varje gång samma – nej likviditeten är för dålig i dom grejerna så vi kan
inte göra någonting. Man betalar bort för mycket pengar pga. likviditeten så det går inte att göra
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någonting här. Det enda sättet är då att rulla det vidare så att dom grejerna blir mer likvida.
BB: Man kan tänka sig, i den här situationen, att ni sitter och diskuterar att om vi stänger nu kommer
ett större minus att tas fram och kanske någon skulle vilja att inte ta fram det just nu. Fanns det några
resonemang kring effekten av en stängning förutom att man skulle kunna tänka sig om man hoppas på
bättre tider bättre likviditet eller vad som helst.
JT: Ja det förekom sådana resonemang. Ja det var med Fredrik Crafoord jag pratade att han hade varit
uppe på något måndagsmöte och de hade diskuterat portföljen och det hade diskuterats att stänga
grejerna – nej ni får inte förlora pengar. Vi har flera år diskuterat värderingsmodellen som vi använde
oss av med rak volatilitet som har både sina brister men också sina fördelar. Som positionen såg ut vid
olika tillfällen att man kanske hade sålt säljoptioner där det var lite högre volatilitet jämfört med våra
inställningar. För att stänga positionen kommer vi att visa förlust det kommer bli en förlust men det
fick inte ske meddelade Crafoord efter ett måndagsmöte.
BB: Hur lång tid innan du slutade var det här måndagsmötet du talar om?
JT: Det kan ha varit…, jag vet ju speciellt ett i december men det här började tidigare. Ja absolut på
hösten säg augusti-september.
BB: Det här var någonting som återkom då?
JT: Ja.
BB: Har du någon annan referens en Crafoord när det gäller just dom här slutsatserna att om vi
stänger nu tar vi fram en förlust och det inte ske. Har du någon resonemang med andra om just den….
JT: Dom personer som kan ha varit inblandade eller som jag diskuterade med är i så fall Tanner
Torum och Crafoord sedan var inte jag inblandad i några möten….., jag var med på något
revisorsmöte december 2008 där diskuterade man, revisorerna, riskavdelningen, jag, Crafoord, Agneta
Norgren, Nina Hernberg, osäkert Per Börjesson, Arnelund ekonomichefen och 3 från KPMG bla.
Toriander och chefen han som skrev på alla, Dyrefors.
KN: Då är det mötet 2008?
JT: Då diskuterades ett sätt att värdera det på den här Toriander diskuterade det här nya IFRS
lagstiftningen. Han visade hur man ska dela in olika positioner i olika likviditetsantaganden. När kan
man säga att det är en aktiv marknad, när kan man säga att det inte är en aktiv marknad? Han skulle
dela upp det i tre olika boxar. Dom som var en absolut aktiv marknad. Jag tror då man kom på att det
måste minst omsättas så här många kontrakt innan ett visst tidsintervall då skulle man använda absolut
dom priserna. Men omsätts det bara 10 kontrakt en dag är inte det ett tillförlitligt pris då kanske det
kommer in i box två och box tre där var det inga priser alls då måste man försöka hitta ett annat sätt
att värdera på. Då delade man upp optionerna i portföljen utefter dom här tre boxarna. Det var i
december 2008.
KN: Den tidigare värderingsmetoden var den förfelad?
JT: Det var aldrig tradingen som släppte vilka modeller som ska användas. Sedan trading startade
1992 eller 1994 så har man alltid använt sig av rakvolatilitet det har inte trading ifrågasatt inte jag
heller. Det finns ju brister med det. När det blev att man alltid skulle värdera till sämsta scenario alla
grejer du köpt skall värderas till köpkurs och alla du sålt ska du hela tiden värdera till säljkurs så du
veta att du kan stänga positionerna där. I det här snacket det var därför, antar jag, dom började med
hur vi egentligen skall värdera. I vissa finns det inga priser hur går vi till väga då? Har vi några priser
runt omkring som vi skulle kunna använda osv.? Då var det diskussion mellan riskavdelning och
revisorer…. Det går inte ihop riktigt att använda priser ut efter den här modellen med rak volatilitet
och sedan med att använda marknadspriserna. En rak volatilitet hävdar jag att det inte är någon skew
någon skillnad på volatilitet. Redan där struntade man i tradings värdering den höll man på att skrota,
nu ska den inte spela någon roll nu är det IFRS som gäller. Nu ska vi alltid värdera absolut till
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marknadspris men två kanske ändå ännu mer åt sidan om man köper någonting låg värdering och
sålde någonting hög värdering. Så där redan höll man på att diskutera att nu måste man titta på
någonting att, för allt det handlar om en skewvärdering i grund och botten. Nu ska vi dela upp det så
här ska vi göra. Sedan var jag inte inblandat i något möte. Då var det bara diskussioner mellan risk
och revisorerna.
KN: Men själva värderingen som tradingen gjorde var det några diskussioner om den?
JT: Nej.
KN: Den ifrågasattes inte, om den låg rätt eller fel?
JT: Jo, tillbaka igen till rak volatilitet. Att vi sätter en rak volatilitet säg at the money volatiliteten, om
vi sätter den, så blir det ju fel värderingar här och det blir fel värderingar hög aktiekurs och lägre
aktiekurs där blir det ju diskrepens.
KN: Menar du dom positioner som ligger utanför marknaden är det dom som blir fel?
JT: Ja allting blir fel…. Om man alltid skall värdera till mid price då kommer det att bli ….., ja oftast
är det så lite skew att vid högre volatilitet på säljoptioner och köpoptioner med lägre strike och det blir
lägre volatilitet på dom med högre strike. Medans vi har rak volatilitet, samma volatilitet hela tiden,
då blir det ju alltid lite skillnader det går inte att komma ifrån. Det här är någonting som vi använt
sedan 1994. Grundgrejen är varför har man rak volatilitet jo det beror på att alla optionerna har samma
underliggande, Ericsson-aktien t.ex., Eriksson-aktien kan ju bara röra sig efter ett sätt den har ju bara
en volatilitet så optioner då som är en möjlighet att köpa eller sälja aktier på en underliggande. Den
rör sig ju bara med en volatilitet. Grundgrejen är att underliggande rör sig med en volatilitet därför har
man en volatilitet.
BB: Innan mötet med KPMG och dom tre boxarnas resonemang har då trading haft en annan metod
för att värdera positionen?
JT: Trading har använt samma metod hela tiden.
BB: Jaha, vad blev skillnaden då efter det här mötet?
JT: Det var att tradingens värdering inte skulle spela någon roll.
BB: Nu vet vi ju att det är trading som har satt en prislapp på en position och det är risk som då säger
om dom godkänner den prislappen eller inte.
JT: Dom hämtar prisdata från en annan källa.
BB: Ja, men det är inte det jag menar utan du sa att tradings värderingar inte spelar någon roll efter det
här mötet 2008 men…
JT: Man beslutade att tradingen frånkopplas allting vad sånt gäller. I det vardagliga arbetet var det
absolut ingen skillnad för att det är ändå inte tradingen som gör någonting i form av… tradingen hade
ingen beslutanderätt. Det kom månatliga mail, volatilitetsavstämningar, där visade hela tiden risk att
dom här grejerna är felaktiga vi tycker så här. Så här ser marknadsbilden ut och då ändrade tradingen
till dom nivåerna eller hade en dialog att vi anser så här. Risk beslutade sedan vilken nivå som valdes.
Vi fick då mailet där stor avvikelse var rött, halvavvikelse var orange eller gult…
BB: Jag tror vi pratar förbi varandra. Låt säga en position som inte av risk är gul eller rödmarkerad.
Den initiala prislappen sätts av trading?
JT: Absolut.
BB: Om inte risk ändrar den så är det väl tradings prissättning som får leva vidare i systemet genom
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risk och till bokföringen?
JT: Ja det antar jag, det kan jag inte svära på, men det är min uppfattning.
BB: Så småningom får man facit hand, om man sätter ett pris på en position, genom att den här
förfaller, säljs eller köps tillbaka. Innan mötet med KPMG i slutet av 2008 upplevde du att det kom
fram att det var felaktiga prissättningar då i hög eller låg utsträckning, innan 2008?
JT: Det där är jättesvårt att säga pga. att det är många positioner, många olika månader och man
hedgar i den underliggande hela tiden så man kan liksom aldrig se riktigt hur/om
inställningen/värderingen har varit fel eller rätt. Det sker så mycket hela tiden när aktierna rör sig om
du köpt massa optioner så vill du ha rörelser i marknaden vilket gör att du kommer att köpa och sälja
aktier emot för att kunna hedga den här optionspositionen. Aktiehedgarna som du gör att du köper och
säljer aktier kommer att göra att det blir vinster och förluster så allting blir en enda summa till slut, det
är omöjlig att säga, jag vet det inte i alla fall.
BB: Men dom värderingar vi har sett, det finns fyra värderingar på tradingportföljen som skett under
2010, dom har ju även en historisk aspekt, vi har sett tre av dom. Konsensus är ju då att det från
hösten i slutet på 2008 som det först blir en edge som växer. Det får i alla fall mig att tänka att det
eventuellt inte var så innan alltså att man inte uppfattade någon större diskrepens mellan det verkliga
utfallet alltså marknadsvärdet och värderingen av portföljen.
JT: Ja det vet jag inte. Edgen kan ju lätt följas den står ju på framsidan varje dag så här stor är edgen.
Edgens utveckling vet jag faktiskt inte.
BB: Det där att ni kunde följa edgen varje dag hur syntes det på skärmen? Fanns det någon rubrik för
det?
JT: Det var när vi gjorde resultatrapporten varje dag så står ju det….. Det är fyra rader högst där det
står resultat marknadsvärden, teoretiskt, implicit allt för hela året eller någonting och så står det säkert
teoretisk edge, det är väl rad tre det står, den ser vi varje dag.
KN: Vilka är det som ser den?
JT: Den skickas vidare till risk. Risk får hela rapporten med framsidan, vd får bara framsidan.
KN: Edgen kunde man se hela tiden?
JT: Den kan man se hela, sedan start tror jag.
BB: Har du någon minnesbild av edgen under 2008. Om det skulle vara så att den växer markant
under 2009 och 2010 och att den inte var särskilt stor under 2008 så kan man tänka sig det här som nu
du beskriver att man ser också skulle ha avspeglats i den här edgen du ser varje dag. Du kommer inte
ihåg om ni tyckte att den ökade?
JT: Jo ökat har den gjort ja. Jag kollade inte på den där rapporten så ofta men jag vet att den har ökat
men från vilka summor. Edgen studsar ju upp och ner pga. att om du ligger inne i lite priser i någon
option som är helt felaktiga kan styra edgen rätt mycket. Edgen i sig är ett halvdant mått men man får
i alla fall en varningsklocka, varför har edgen gått från 0 till några 100 milj, är det något som gått snett
under tiden. Om det är hopp från dag till dag då måste man titta noggrannare på vilka
optionspositioner man har för då kan det bara vara en option där bara priser ligger inne. Om man tar
en option som ska värderas till 1 kr det är dålig likviditet i många av dom här så det finns ingen
prisbild, ingen köp- eller säljkurs, då kommer det vara en teoretisk värdering. Sedan lägger någon in
att sälja 10 kontrakt på 100 kr vilket innebär att det är mid price som gäller då kommer
marknadsvärdet bli 50 kr. Helt plötsligt från att varit värderad till 1 kr blir värderad till 50 kr.
KN: Är det bara ett ben som syns?
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JT: Nej det finns många olika fall här. Om ett offer bara kommer då tar man mellan 0 och offret om
det bara kommer ett bid blir det bara bid och finns det två priser tar man mitt i.
KN: Var det på det sättet att det plötsligt låg inne priser som förändrade edgen åt ena eller andra
hållet?
JT: Ja nu följer jag inte edgen så ofta men det vet jag absolut förekommer. Man scannar av
optionssidorna lite då och då så ser man att en option som ska vara värd 1 kr då är det någon som står
och säljer 10 kontrakt på 100 kr. Sedan vet ju folk att det där inte kommer att gå igenom då kanske
OM väljer att ta bort den eller ringa till den som lagt in de.
BB: Det där ju mera temporära avvikelser men mera långsiktiga du sa att det är en varningsklocka att
det ökar flera 100 milj. Den här varningsklockan ringde den under 2009 eller 2010?
JT: Ja jag antar det pga. måndagsmötena då fick jag uppfattningen att satt och diskuterade dom här
positionerna. Det är varje måndag tradingen togs upp.
BB: Måndagsmötena är mellan?
JT: Dahlbo, Qviberg, Crafoord och König, det är dom fyra jag vet.
BB: Ni på trading när då varningsklockan började surra under 2009. Hur resonerar ni?
JT: Vi vet att det är en avvecklingsportfölj som kommer att stängas då blir det mindre fokus i alla fall
från min egen sida. Någon annan sköter om det där jag har koll på min portfölj nummer 8 den ska jag
försöka hålla koll på.
BB: Men det faktum att edgen växer innebär ju också att den här latenta förlusten som förr eller
senare kommer att dyka upp. Den kanske växer då i takt med edgen?
JT: Absolut om inte några andra vilket sannolikheten är rätt liten att folk skulle lägga in lite priser här
och var. Men annars att man ser att den konstant växer det byter att vi avviker mer och mer från….
KN: Det där att lägga in priser som påverkar edgen mycket om detta görs vid ett årsskifte?
JT: Det spelar ingen roll egentligen en dag spelar ingen roll det är trenden. Jag vet att det gjorde
Carnegie under deras tid därför att deras edge kanske var för stor.
BB: Ni på tradingavdelningen sitter och konstaterar att edgen i december 2009 är 600 milj. Även om
portföljen ifråga skall avvecklas och du personligen kanske inte tycker att det är ditt arbetsfält att
analysera den här situationen så kan man täcka sig att ni på trading pratade om saken. För i ett större
sammanhang för HQ:s vidkommande kan man tänka sig om nu banken har ett eget kapital på 500 milj
och sa har man en icke realiserad möjligt förlust på 600 milj så kan det påverka ens framtida
arbetsplats.
JT: Självklart.
BB: Pratade ni i tradingrummet eller utbytte några funderingar eller oro över den situationen som
skulle kunna inträffa?
JT: Jo, inte så mycket diskussioner som jag var med pga. att jag kände att jag inte fick hela bilden. Jag
kunde få lite fragment av… jag handlade en del OMX-korgar. Jag köpte eller sålde OMX-terminer
och så sålde jag eller köpte jag tvärtom i alla underliggande aktier, 30 aktier. Att göra en sådan grej
binder rätt mycket kapital. Då fick man ibland reda på att kapitalsituationen är på det här viset så du
kan inte göra så mycket köp-korg, du kan inte köpa så mycket aktier. Ibland fick jag reda på att
aktielånen är kanske lite svårare att få i dom här papperna så du kan inte blanka aktierna. Jag fick
aldrig helhetsbilden av allting själv försökte man bilda sig en egen uppfattning. Men gav upp för man
hade inte riktigt hela bilden.
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BB: Från vem eller vilka fick du fragmenten av eller ifrån?
JT: Likviditetssituationen fick man från Crafoord eller Tammer eller kanske Arasch. Aktielånen då
kom Arasch och säger det. Ibland kunde säkerhetskraven öka som meddelades av risk, back office,
Tammer eller Crafoord vilket gjorde att det var bra att göra vissa grejer, just dom här korgarna, man
köpte terminer då minskade säkerhetskraven hos OM men då ska du blanka aktier och måste då låna i
aktier. Om man inte fick helhetsbilden så var det kanske svårt att göra det bästa av situationen. Jag
kanske inte var den personen som ska ha all information eller ha den.
BB: Du sa tidigare att det förekom flera gånger under hösten 2009 dom här signalerna om att inte
stänga ner för att inte ta fram ett minustecken. Är det en information du får enbart av Crafoord eller
får du den från något annat håll också?
JT: Ja det kan ha varit från Tammer också om Tammer har varit med på dom där mötena.
BB: Men frånsett referat av dom här mötena fanns det några andra personer som du hörde resonera
kring dom här frågorna?
JT: Ja i sådana fall riskavdelningen, det var det med dom också det där ska ju läggas ner, man
snackade inom hur långt tid, ska det ta ett halvår att stänga ner eller ett år. Ja dom var också med i
diskussionen.
BB: Men just effekten av att stänga idag har du varit med i resonemang med risk om sådana
problemställningar?
JT: Jag har tidigare haft dialog med risk och back office så att dom var väl medvetna om att det kan
kosta pengar. Om jag har förstått det hela rätt ville både Crafoord och Agneta Nordgren skriva ner
resultatet något år, det kan ha varit 2008.
BB: Hur vet du att Agneta ville göra det?
JT: Det var jag hon och Nina som satt inne på hennes kontor, det här måste ha varit 2008. Jag gick ut
och sa ni får värdera det hur ni vill för vi har absolut ingen vinning på att värdera det högt eller
någonting. Det hade varit ett noll år för tradingen så att ni får faktiskt värdera precis hur ni vill för vi
kan inte tjäna pengar på bonus eller vi kan inte göra någonting. Om ni vill skriva ner det med 50 milj
eller om ni tycker att vissa optioner är felvärderade. Grundinställningen är egentligen, om man bara
ska kolla till sig själv eller till vad tradingen kan tjäna på det här bara privatekonomiskt om skulle få
bonus då är det alltid bättre att gå in med så lågt värderade positioner som möjligt. De här åren har det
aldrig blivit någon bonus.
BB: Du har alltså varit med om ett sådant resonemang?
JT: Ja.
BB: Det tyder då på att någon säger att om du säger att – javisst skriv ner om ni vill. Då kan man
tänka sig att dom andra man talar med har kommit med den propån.
JT: Ja det här är då samma sak igen, det här problemet med värderingsmodellen. Om vi värderar det
till rak volatilitet där vi har tagit volatiliteten som är precis at the money då kan det bli skillnader om
vi skulle sälja eller köpa någonting som är out of the money och vi ser att det är en skew, alltså olika
volatiliteter per strike. Då blir det en skillnad hela tiden. Även att vi har valt den volatiliteten som det
står helt enligt instruktionerna så kan det ändå finnas en edge, det kan alltid göra det. Vilket gör att det
blir ett problem. Vilken volatilitet ska vi då sätta? Ska vi inte sätta at the money volatiliteten? Det kan
ju vara så att, om vi väljer at the money, en stor del av positionen kanske finns i ena vingen antingen
neråt om aktien står i 100, det kanske finns mycket vid 50-striken eller vid 150-striken det blir svårt
att se om vi inte ska välja at the money volatiliteten. Ska vi välja vi välja någon annan bara för att
skriva ner resultatet men då frångår vi instruktionen. Modellen i sig har ju den bristen att man kan ju
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aldrig ta det går ju lite från IFRS att man kanske ska ta värsta scenario grej eller vara mid price.
Marknaden funkar så idag att det är skew att vi har olika volatiliter per strike så ser prisbilden ut idag i
alla fall.
BB: Min fråga var då om någon från risk framförde propå eller synpunkt om att eventuellt skriva ner?
JT: Ja och det måste ha varit en dialog mellam Crafoord och Agneta Nordgren. Ja det här tog jag upp
med Crafoord efter och då meddelade jag exakt vad jag sa att det är bättre att då får dom ta den
värdering precis som dom vill för oss spelar det ingen roll. Vi tradar på det sätt att vi försöker tjäna
pengar på det här sättet vi kan inte nu tjäna någonting på …..
BB: Så du berättade för Crafoord om det här mötet. Sa någon från risk att man borde skriva ner värdet
på portföljen eller vissa positioner?
JT: Mötet måste ha varit mellan mig, Nina och Agneta, det var ofta vi tre, Per Börjesson kan ha varit
med. Då sker snack om vissa positioner om dom kanske gjort någonting i rött i sitt ark. Vi säger att vi
har den nu på at the money volatiliteten men dom ser att vegat i det här fallet är åt det ena hållet så vi
skulle förlora så mycket pengar om vi skulle höja eller sänka volatiliteten. Bara för att positionen låg
inte at the money utan positionen låg i en av ringarna alltså antingen långt ner eller långt upp. Då
säger dom skall vi inte ändra volatiliteten så att ni förlorar pengar här för här ligger hela positionen. Ja
det kan vi göra men då frångår lite det här att vi ska värdera at the money. Det föreslog Agneta
Nordgren, Nina sa inte så mycket, ska vi inte ändra dom här så att det får en mer rättvisande bild men
då övergår man från det här raka volatilitets tänket lit till att ha skew att använda dom volatiliteterna
som finns per strike.
KN: Innebär det resonemanget att edgen skulle minska?
JT: Ja.
BB: Kommer du ihåg någon storleksordning i pengar räknat?
JT: Nej.
KN: När var diskussionen sa du?
JT: Jag måste bara ha varit inblandad i det här hösten 2008 för jag var inte inblandad i något med risk
när Tammer tog över. Han blev chef 1 februari 2009.
BB: Du slutade på HQ?
JT: Sista januari 2010.
BB: Du sa tidigare att måndagsmötet december 2009 minns du särskilt….
JT: Ja för det hade varit diskussioner innan. Jag hade ifrågasatt vissa grejer. Efter mötet 2008 där dom
visade alla dom här boxarna då sa man att nu är det för nära årsskiftet men från början av 2009 ska vi
bygga upp ett nytt sätt, ny modell och nytt arbetssätt för att vi ska vara mer förberedd inför
2009/2010. Men när vi kommer dit har ingenting skett. Jag var själv inte inblandad i några
diskussioner men vad jag hörde var att det aldrig någonting som revisorerna la fram. Då trodde jag i
alla fall nu kommer vi gå över från rak volatilitet till skew-volatiliteter. Det var ju det hela det här
med boxarna gick ut egentligen så nu är det bombsäkert nu kommer vi övergå dit. Vi hörde också att
vår värdering spelar ingen roll om vi sitter och tradar i våra system efter rak volatilitet, det är ett
speciellt tänk då att en underliggande aktie som rör sig en volatilitet, om vi tradar på det sättet och har
det i åtanke sedan får någon annan värdera om det. Så efter det mötet, nu kan trading släppa allting det
där nu är det bara dom andra som gäller. Men det hände liksom ingenting under 2009. Under hela
hösten diskuterade jag med Crafoord, dom skulle vara så förberedda, varför händer ingenting.
KN: Vad var det som skulle hända?
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JT: Dom skulle bygga upp en plan egentligen för hur värderingen skulle vara och i vilken takt
revisorerna och risk skulle ha dialog med oss. Men det var revisorernas grundgrej att det var dom som
skulle lägga upp en plan för det här. Dom skulle meddela risk och ha den dialogen där emellan.
BB: Så att det du kände det var ungefär efter december 2008 att okej vårt sätt att sätta prislappar här
kommer bli mer en intern historia hos trading nu.
JT: ja.
BB: Det här med bokföringsmässiga synpunkt korrekta eller annorlunda sättet att värdera det skulle
tas över av risk dom skulle inte längre köpa era priser är det så du känner?
JT: Ja.
BB: Under hösten 2009 märker ni då att det här inte har implementerats.
JT: Nej precis, det händer ingenting. Jag får inte någon sådan information att någonting skett, någon
förändring, det händer ingenting.
KN: Du fick ingen information eller såg du själv att det inte skett någon förändring?
JT: Även om jag inte var med på dom här volla avstämningsmötena det var Tammer och Crafoord så
hade jag dialogen bara internt på trading både med Crafoord och Tammer det händer ingenting. Jag
frågade ska vi ändra någonting på vårt sätt att bara se på det. Jag vet ju att vissa firmor använder av
skew volatilitets värdering medans vi och några andra, nu vet jag inte hur det funkar idag, har använt
oss av rak volatilitet. Ska vi ändra den? Nej dom verkar inte ha kommit fram till någonting där hur vi
ska göra. Jag trodde att det här skulle vara ett stort projekt att dom skulle börja med i början av 2009
för att det skulle implementeras under 2009 för att det aldrig skulle bli något strul igen, för att det
aldrig ska bli långa 2008 decembers möten längd.
BB: Innan det här måndags mötet som du säger att du minns kommer du ihåg om Crafoord berättade
inför er berättade om det kommande mötet och vad hanskulle föreslå då?
JT: Jag tror att det skett mindre grejer hela tiden under hösten. Vi hade dialog hela tiden om att.., han
vill skriva ner värdet för han såg att det var bra eller skiva ner värde ändra värdering är fel att säga, att
stänga positioner det var det som skulle ske pga. annars kan det bli dubbelfel. Vi ska stänga positionen
här och vi göra det till den kostnaden.
BB: Minns du storleken av den kostnaden som var i resonemanget?
JT: Det måste ha vari 100 – 150 milj.
BB: Det resonemanget om att stänga för att eventuellt undvika något dubbelfel då att det blev ännu
värre. Har Crafoord haft det resonemanget med er vid flera tillfällen under hösten eller under slutet av
2009?
JT: Ja, så min uppfattning är att dialogen har skett tidigare under hösten men här kanske det togs på
sin spets, så här är det och vi närmar oss ett årsskifte.
BB: Vet du någon som varit i det resonemanget eller hört det resonemanget förutom du?
JT: Ja Tammer är jag helt övertygad om. Det var vi tre alla andra hade nästan slutat av de gamla
gänget, Glitner-gänget var inte insatta i det.
BB: Det här resonemanget om att stänga och ta den kostnaden som det skulle innebära. Vet du om
risk har på något sätt hört eller varit med på något hörn där?
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JT: Det är jag nästan helt övertygad om. Det berättade Crafoord också om han hade suttit och prickat
optioner alltså gått igenom option för option. Om det ligger några felpriser den där som ligger på 100
kr då är den ju fel. Dom hade gått igenom option för option och tittat så här är det, vi måste göra
någonting åt det. Det mötet måste också ha varit i slutet av 2009.
BB: Mötet var emellan?
JT: Nordgren, Dahlbo, Crafoord, ja det är dom tre tror jag. Då gick dom igenom option för option
berättade han. Då tog man ett beslut och skrev ner bara dom dagarna med en summa. De var de vi sa
att det var det sämsta man kan göra att bara skriva ner någonting för då har man fortfarande positionen
kvar då kan det bli ännu värre.
BB: Man borde ha realiserat.
JT: Precis, stängt positionen det var det som var huvudcaset liksom hela hösten. Nu vet jag inte hur
dialogen gick men då beslöt man istället där att nu skriver vi ner det bara.
BB: Har du fått den här informationen från någon annan också förutom Crafoord, det var ju fler mer
på mötet som du sa Agneta t.ex, har hon berört det någon gång?
JT: Hon kan ha pratat om att, jaha ni skrev ner så och så många miljoner. Vad konstigt jag trodde vi
skulle stänga en del det där kan ju verkligen bli fel igen.
KN: Fick du höra någon motivation till varför ni inte kunde stängde ner positionerna?
JT: Jag tror att anledningen kan ha varit att när man kommer in i jultider blir det ännu sämre likviditet,
det här skulle ha gjorts lite tidigare, under december månad. Många stänger ner sina böcker i
december månad, 30 november är det många har avstamp eftersom det är sämre likviditet. Det här
borde ha skett då innan det där blev lite mer drastiskt att bara sitta och titta på optioner och säga att
här är några fel, det är 50 milj fel. Nu kommer jag tillbaka till det där igen med rak volatilitet uppstår
det uppstår ju edgar hela tiden på grund av att vi använder oss av rak när det är en skewad marknad
det går inte att komma ifrån. Antingen får man kritisera att ni får inte använda rak volatilitet det är
som skulle ha skett. Det var vad jag trodde absolut skulle ske efter mötet 2008. Vi har haft som
grundtanke i alla fal sedan jag började 2002 att det är en underliggande aktie och det är volatilitet som
gäller. Nej, det gjordes på fel sätt.
KN: Efter det där mötet 2008 när revisorerna berättade om de tre olika boxarna. Ni fortsatte ändå att
använda rak volatilitet?
JT: Ja.
KN: Men i väntan på att det skulle komma någon sorts förändring eller?
JT: Ja, om vi ska sitta och trada med rak volatilitet då är det ett speciellt tänk för då vet vi, rent
optionsmässigt det är ju mycket sannolikheter osv., då vet jag hur stor sannolikhet det är att aktien
kommer att gå över 110 över 120.
BB: Det är ett arbetsinstrument i tradingsituationen..
JT: Precis, just det.
BB: däremot så den här förändringen som skulle äga rum det var att man då kunde ha kvar det här
tänket i tradingrummet men att prislapparna skulle undergå en förändring i den här processen som
förespeglades på mötet 2008 i december.
JT: Ja precis. Min uppfattning är också då att vi kanske i slutändan kommer få gå över till, för att göra
det enklare för alla, skewvolatilitet hela tiden att även trada med det men det var i ett senare skede. Jag
trodde i alla fall att dom skulle bygga upp en plan att det här är vår tidsplan framöver hur vi kommer
att jobba i framtiden.
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BB: Den här nedskrivningen som ägde rum i slutet av 2009, i stället för en realisering av förlusten, så
blev det en bedömning av att det fanns luft i värderingen. Minns du storleksordningen på den….
JT: Jag har för mig att det var 50 milj. Jag såg att resultatet ändrades i portföljen också så det var
ganska lätt att se på det sättet men sen är det alltid lite kostnader och reserveringar för bonusar. Jag
tror att vi låg plus innan, ja jag kan inte riktigt det där med redovisning men jag har för mig att det var
50 milj. Det där kan, enligt mig, kosta 100 milj till istället för att stänga för 50 milj, borta. Jag och
Crafoord hade dialog hela hösten speciellt i oktober-november att det är dumt att skriva ner någonting
stäng stäng stäng.
BB: Fick du någon förklaring från Crafoord om varför om ni pratar om det här under hösten att
stänga…
JT: Ja det är likviditeten.
BB: Fanns det inga resonemang om resultatmässiga aspekter att inte stänga utan rulla vidare för att
inte ta fram det just nu?
JT: Nej. Han ville stänga det kan ha börjat tidigare under hösten, det kan ha börjat direkt efter
sommaren september-oktober, september kanske. Han ville stänga vi hade dialog hela tiden, vi vet ju
bristerna med värderingsmodellen. Men att värdera om någonting, nej gör inte det stäng då så att det
är borta. Sedan fick jag uppfattningen av Crafoord att det här hade tagits upp på flera möten att man
ska inte förlora några pengar utan det här ska då stängas på ett snyggt sätt och så gör man inga torskar,
det är ungefär där det ligger.
KN: Vilka kände till att Crafoords idé var att stänga?
JT: Jag antar att han och Agneta Nordgren ..ohörbart.. speciellt då när man skriver ner med 50 milj de
vet jag att Crafoord var jätte kritisk mot att skriva ner och inte stänga det. Att Tamer på dom
måndagsmötena, själv var jag inte med, att sådan grejer har diskuterats.
KN: Här på tradingavdelningen som mer var med i diskussionen, det var du och Tamer då eller?
JT: Ja det var egentligen bara vi som…
BB: Vad hade Tamer för uppfattning om lämpligheten i att inte stänga utan att istället skriva ner?
JT: Det kan jag inte tänka mig att han, jag var rätt hård i mina ord där, man kan inte ha någonting
öppet då blir det risk för dubbelfel och den risken ska vi inte ta i det här läget. När vi väl har en
möjlighet, om jag förstod det hela rätt hade likviditeten blivit bättre i dom här instrumenten under
hösten här. Crafoord som hade jobbat med den här positionen under en ganska lång tid, jag vet inte
när han startade på tradingen men -94 eller -95, om han har en uppfattning att nu är det bra likviditet
och nu är det bra läge att gå ut och stänga positionerna då tror jag man ska lyssna på det.
KN: Det innebär också förlust?
JT: Absolut.
BB: Men enligt Crafoord då en mindre förlust än om man inte alltså för en större förlust..
JT: Ja, risken är för stor då att ha kvar positionen. All risk finns ju kvar det kan ju gå ännu värre.
BB: Har du läst Fi:s rapport?
JT: Vissa delar. Den är ju på vissa ställen felaktig har jag läst mig till. Om just rak volatilitet så skriver
dom att ibland måste man ligga på plus och ibland måste man ligga på minus eftersom ni kör min
reverting. Det är precis så det inte ska vara man ska alltid ligga på minus pga. att om du har någonting
som du värderar till 20 % volatilitet. Det finns inga priser inne och då kör vi att minirevering aktien
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har gått med 20 % volatilitet över en historisk tid. Sedan kommer aktien upptill 30 % volatilitet och
man lyckas göra några affärer. Det innebär att man säljer någonting för 30 men värderar till 20 vilket
innebär att man visar dag-1 vinst. Den dag-1 vinsten om man dag 2 skall stänga den här positionen
då kommer det givetvis bli en förlust. Du gör bara ett du säljer dom här och gör vinst sedan när dom
går ner till 20 igen då kommer du stänga positionen bara för min reverting, det har kommit ner till sitt
min, det är det ditt mål är det är därför du har den här strategin du köper tillbaka dom på noll ingen
resultateffekt. Sedan om dom går ner till 10, vad gör du då, då köper du volatilitet på 10 dag-1
vinsten blir mellan 10-20. Dag 2 då ska du givetvis sälja dom på 10 när du har någonting värderat till
20, dag 2 blir förlust. Så fort du går in i en position dag 2 blir alltid förlust i en min reverting grej. Så
beskriver Fi det inte, ibland måste man ligga på plus ibland på minus det är ju felaktigt.
BB: Har du läst Malms rapport?
JT: Den har jag läst vissa delar.
BB: Har du läst sista delen, Evert Karlssons analys?
JT: Jag har bläddrat.
BB: När man ställer ut en position på trading vem är det egentligen som åsätter volatiliteten, vem har
bestämt att den ska var 20 och inte 25?
JT: I grund och botten rör man volatiliteterna ganska sällan pga. att när man rör en volatilitet vilket
innebär att i optionsvärderingar eller optionsteorier ändrar man sannolikheter att aktien skall röra sig,
stanna över eller under en viss nivå så att vissa optioner kommer i spel. Genom att ändra volatiliteter
uppåt eller neråt gör att underliggande antalet aktier förändras. Vilket gör om du har någonting på 20
% volatilitet så ändrar jag den till 25 det innebär från att legat långt i 10 000 underliggande aktier nu
är jag istället lång i 30 000. Då säljer jag dom 20 000 extra som jag blev extra lång av dom här. Det
går någon dag och sänker vollan igen till 20 då blir det tvärtom dom där 20 000 aktierna du sålde
vilket innebär att om du drar ner då, då har du plötsligt blankat 10 000 aktier netto. En sådan grej vill
man helt lämna pga. att bara sitt och ändra volatiliter då gör du kanske aktieaffärer som absolut inte
har med trading att göra. Så därför försöker man hålla dom så konstanta som det bara går så att inte
det tar överhand.
Dom volatiliteterna vi har just nu när man kommer in i en månad så har man troligtvis den
volatiliteten som traderna har satt, den som har handlat, om det är någon som vill röra den det är om
marknaden förändras ganska mycke eller om man öppnar en ny månad och man har inte handlat något
i den och då sätter man pris på den volatilitet som det har handlats. Men det är alltid den trader som är
ansvarig för papperet som sätter den.
BB: Det är alltså den som ställer ut eller köper in som sätter volatiliteten?
JT: Ja.
BB: Om man tänker sig den tabell eller siffersystem som tradern begagnar sig av när han sätter
volatiliteten så kan man i årsredovisningen läsa att volatiliteten har bestämts utifrån den historiska
volatiliteten. Det historiska medelvärdet det kan man ju ta på 5 år, 6 månader eller vad som helst.
Känner du till vad man utgick ifrån?
JT: I en perfekt marknad när det är bra likviditet så kommer du alltid att ha volatiliteten at the money.
Men där det blir sämre likviditet och där det inte finns några priser då använder man det historiska
genomsnittet. Man kan på en graf se i alla fall ett hyggligt snitt. De sista tre åren har varit lite speciellt
med finanskrisen då hade jag själv valt att titta på hur det såg innan, från 2005. Man får i alla fall en
uppfattning om hur den historiska volatiliteten har varit om tar med några extra år. Sedan att säga om
den ska vara 25, 28, 22 man kan i alla fall hitta ett spann där den skall vara som är ganska nära
sanningen.
BB: En uppgift är att det historiska medelvärde man använder skulle vara en historisk tidslängd som
motsvarade löptiden för aktuella positionen det är fråga om. Har du hört något liknande?
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JT: Nej.
BB: Du laborerar med år?
JT: Om man tar en 1-årig kvar hade inte jag valt en 1-årig historisk volatilitet för att titta tillbaka hur
den hade varit. Det kan ha varit för mycket out-liers under 1 år, då går jag tillbaka 10 år för att se om
det är några specifika företagshändelser som har skett under den här tiden som skulle kunna göra att
volatiliteten kommit upp eller ner.
BB: När volatiliteten åsätts av den ansvarige handlaren förekommer det några resonemang med andra
eller kan en handlare dra till med vad som helst utan att någon annan märker det, förutom risk?
JT: Risk får automatiska mail när volatiliteten ändras. Jag satt inte och tittade i alla andras portföljer
var je dag för att kolla volatiliteten. Men om jag handlar någon annans option om någon är borta då så
ser jag direkt om det skulle vara helt galet.
KN: Fanns det något annorlunda tänk mellan den här avvecklingsportföljen och din vardagliga handel?
JT: Ja om man bara kollar dom sista åren, för min del, så hade jag kortare positioner, i min portfölj nr
8. Jag hade exempelvis bankerna där likviditeten var ännu sämre under finans krisen. Rent riskmässigt
vågade jag inte bygga ut några längre positioner. Det var inga som ställde några priser på 1 år osv. så
där handlade jag bara med 1 och 3 månaders och då var det ganska lätt att sätta en volatilitet bara
därför att där är ju exakt där den handlas och då handlade jag lite kontrakt hela tiden.
BB: Då fanns det ett marknadspris?
JT: Då visste jag exakt då var det inga konstigheter.
KN: Den andra portföljen då?
JT: Det var längre portföljer t.ex. 2011 och OMX tror jag fanns.
KN: Varför hade man den?
JT: Den gjordes för flera år sedan tror jag eller t.ex. att det gjorts någon position mellan 2010 års
volatilitet till januari 2011 sådan spread kan också ha gjorts. Vissa av dom här kan ju ha uppstått när
dom stora bankerna ville hedga sina strukturerade produkter osv. Det sker ofta i OMX eller DAX
kanske men inte att dom gör något i bankerna direkt. Jag fick aldrig förfrågan om längre grejer det
kom aldrig någon som skulle behöva det men sitt ….. ohörbart …. Kan det ha dykt upp någonting på
OMX i längre grejer men det gjorde det aldrig i bank.
KN: Det var i princip bara i OMX som kunde var längre?
JT: Ja, för några år sedan 2005, 2006 kunde Ericsson också vara hygglig och kanske Nokia.
KN: Det var i princip bara index som var långa?
JT: Ja i varje fall vad vi hade och jag tror att både Swedbank och Handelsbanken har dom här
långsiktiga strukturerade produkterna som visar om börsen går upp så mycket första året osv. där är
deras desk som vill hedga bort den del av riskerna mellan åren men i dom underliggande aktierna är
det väldigt sällan.
BB: Det här med dag-1 resultat föringen låter som ett märkligt resonemang att om man köper en sak
för 100 kr dag-1 och säger samtidigt att det här är värt 120 kr och dom här 20 kr vandrar vidare som
en plus post i resultatet. Vad är det som ligger bakom…
JT: Det är igen det här med bristen i det här värderingssättet med rak volatilitet. Det går aldrig att

Förhör med Tyrén, Johan; 2010-10-21 12:00 diarienr: 9000-K1634-10

193

komma ifrån det går heller aldrig att komma ifrån i en skew-värdering. Om du har en option som är
värd eller står i 4-5 kr du har värderat den till 4,50, mid. Om du säljer någonting på 5 då kommer inte
du att ändra volatiliteten direkt så att volatiliteten motsvarar exakt 5 kr även om du har skew
volatilitet. Du kommer direkt visa en dag-1 vinst där också.
BB: Nu nämnde du ordet sälja men låt säga att man inte säljer.
JT: Du köper för 4 istället då kommer du visa dag-1 vinst bara för att den kommer du värdera direkt
till 4,50 pga. att alla dom här optionerna hänger ihop. Nu har inte jag själv värderat någonting med
skew, men jag vet hur man gör, då utgår du från en volatilitet at the money och sedan sätter en vinkel
ungefär på hur mycket skew hur mycket volatiliteten per strike vi går ner och hur mycket striken
minskar med strikar lite högre upp. En option står 6-7 kr den värderas till 6,50 en option lite längre
ner 4-5 värderas till 4,50 om du köper ett kontrakt på 4 kr då drar du inte ner just den strikens
värdering till 4 kr.Bara för du gör den sista affären till 4 ska du värdera om alla dom andra då till 4?
Sedan kanske du gör en spread så att du sålde dom andra på 7 ska du då ha 4 och sedan nästa 7 ……
BB: Jag förstår att man måste tänka så i tradingrummet men det verkar märkligt att det ska vandra
vidare i systemet och hamna i bokföringen.
JT: Det är någonting utanför min…. Jag vet ju att man värderar en portfölj utefter hur positionerna ser
ut idag. Vad är realiserad och orealiserad vinst men det är jag för lite insatt i. Men dag-1 vinster och
förluster förkommer oavsett vilket system man använder men det blir mer påtagligt om man köper och
säljer optioner där skew´n är väldigt kraftig och kraftigt avvikande där volatiliteten är kraftigt
avvikande från at the money volatilitet.

BB: I Evert Karlssons rapport sidan 14 skriver han följande. I tabell 4 visar vi därför
sammansättningen av optionspositionen med lösenmånad De-cember. Samtliga optioner har
värderats med rak volatilitet om 15% emedan alla andralösenmånader för DAX värderades
på 20%. Detta är en orimligt stor skillnad. Värderinginnebar t ex att köpoptionen med
lösenpris 6400 blev dyrare i September än i December.
De menar då Evert Karlsson att det här är en uppenbar felaktighet.
JT: Som trader går man inte in och tittar bara på enstaka optioner. Att någonting kan vara värderat till
15 procents volatilitet och någon annan månad 20 det skulle kunna funka. Sedan är det lite olika grejer
som gör att…., det där var ju t.om. DAX vilket gör, det låter som han har fel där…. Grunden är att en
längre option är minst lika mycket värd som en kortare. Det finns lite undantag pga utdelningar eller
ränteförändringar i perioden emellan som gör att en längre option ska vara värd mindre men här
kommer det ju inte någon utdelning i DAX emellan. Men att gå in och kolla och säga att det är
uppenbart att den optionen ska vara absolut mer än den det gör man själv inte. Jag går inte in och tittar
på det men sedan att bara tänka rent volatilitetsmässigt ja det här kan var 20 procents volatilitet dom
här är värda 15 så kan det vara så kan det absolut vara. Men då kanske systemet inte tar upp det.
KN: Men han säger att det är en omöjlighet.
BB: Han säger att det är en omöjlighet att en köpoption med lösenpris 6400 kan inte vara dyrare i
september … alltså med förfall i september än förfall i december..
JT: Nej precis, men i systemet kan det ju vara möjligt eftersom man bara tittar, vi ställer ju bara in
volatiliteten i systemet och då kan ju autcom bli att den är värde mer än den.
BB: Det ser ut så.
JT: Det ser ut så precis, man går själv inte in och tittar på alla positioner, är den här värderingen rätt.
Nu sätter jag 20 procents volatilitet där och 15 procents volatilitet där då går jag inte in och tittar på
respektive option om den optionen är värd mer än den det ska den vara, det gör jag aldrig. Grunden är
att en längre option ska vara värd mer än den kortare. Men att sen kunna på rak arm säga om vi hade
20 procents volatilitet här och 15 procent på den att det skulle i slutändan … ohörbart …på den
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striken att den är värd mer, då är man tvungen att vara väldigt duktig tror jag.
BB: Evert Karlsson skriver på sidan 16 om värderingen av positioner med positiv volatilitetsrisk
kontra sådana som har negativ volatilitetsrisk. Han skriver följande:

Vi ser igen hur för varje större position med en positiv volatilitetsrisk har man höjt
volatiliteten vid värderingen relativt hur marknaden har värderat optionerna och på
motsvarande sätt har man sänkt volatiliteten när man innehavt en negativ volatilitetsrisk.
Har du läst det där?
JT: Nej just det har jag inte läst. Att så fort man gjort en affär eller så fort risken ligger att vegat då är
positivt eller negativt?
BB: Nej den åsatta volatiliteten har då varit högre än marknaden när ….
JT: ..vi ligger långa volatiltet eller ja, jag har ingen uppfattning. Det kan man väl se i systemet.
BB: Är det inget man ser i Orcen?
JT: Jo absolut. Man kan se det på lite olika sätt. Först och främst ser man det i handelsrutan där man
ser alla priser där hade jag i alla fall vilken volatilitet jag ställt in. Där kan man lätt se hur implicita
volatiliteten är i marknaden och vad jag har ställt in den till. Där ser jag ingenting om vi ligger lång
eller kort vega om jag köpt eller sålt optioner om man pratar om volatilitetsrisken, positiv eller
negativ, det kan man givetvis göra i portföljen. Det finns massor av olika sätt att se det här på. Det är
någon månad som handlas upp lite bara för det är rapport månad och den ligger 25-35 volatilitet på
köp och säljkurs och den andra månaden ligger jag 27-37. Då kanske man värderar båda till 30 därför
att 30 över tid har varit en rätt volatilitet. Man kan ju ha sålt i rapportmånaden som var lite dyrare den
kanske man har sålt på 32 dom andra köpt på 30. Om det alltid är så kan jag inte svara på.
BB: Man får ju löpande facit i hand i takt med att positioner förfaller. Om man då väljer att rulla
positioner vidare så har det aldrig varit något resonemang om man då ser att den här volatiliteten då
givit det här utfallet att när man rullar den vidare borde man kanske tänka på vad man sätter för
volatilitet?
JT: Ja det där kan ju va från fall till fall. Om det är bättre likviditet och vi handlar januari 2011 mot
januari 2012. När vi kommer in i december, det är dålig likviditet 2012, när vi kommer fram till
december 2010 eller mot 2011 att det är en sådan grej man skulle vilja rulla vidare, där är det bra
likviditet, då rullar man den vidare. Då är blir det ingen skillnad för då är det så pass bra likviditet i
den man har sålt till eller köpt till nästa månad så att det blir inga konstigheter här.
KN: Avslutningsvis var arbetar du idag?
JT: SE-Banken inom arbitrage –trading det är mer företags, corporate, nyemissioner.
KN: Varför slutade du på HQ?
JT: Jag tröttnade 2008. Det blev inte bättre när vi gick ihop med Glitnir. Gruppen som vi hade tidigare
var fruktansvärt rolig 2005-2007 men när sedan folk flyttade från plus att vi fick in Glitnir och
flyttade var det inte samma grej. Redan 2009 meddelade jag att ville sluta.
KN: Är det någonting mer som du tycker skall vara med här?
JT: Folk sprider allt möjligt men bara det här med riskgrejer/mandat att trading hade 150 milj i risk.
En sådan sak visar att det har skett diskussioner om just positioner eller varför ska man ha 150 milj i
risk t.ex. det är någonting som måste ske det är så många som känner till att det varit en problemgrej.
Varför säger man att det är en avvecklingsportfölj då vet man att det är en problemgrej. När man läser
att dom som jobbat på HQ inte känner till vissa saker är för mej en gåta.Jag har själv jobbat på back
office och att det ska ha gömts undan grejer det känns väldigt svårt. Det är inte tradings siffror som
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gäller i slutändan det är andra som ska titta på siffrorna. Det man behöver från en tradingavdelning är
aktienamnet eller det underliggande namnet och antalet sedan plockar andra grupper och personer in
data från andra källor och sedan är det deras bedömningar att göra värderingar och presentera det för
andra. Tradingavdelningen producerade en rapport varje dag som skickas vidare till berörda som
gjorde sina egna bedömningar. Det har funnits varningsklockor. Framsidan på rapporten är enkel att
läsa. Volatilitetsavstämningar har skett varje dag sedan sommaren 2009.
Jag blev själv uppringd av Mats Qviberg och utskälld för då hade vi förlorat pengar 2 dagar i rad. Då
ringde han på mobilen och säger hur i helvete kan ni torska, ni har torskat 1 milj kr 2 dagar i rad. Jag
gick aldrig in i diskussion men man kan förlora pengar i alla lägen. Vi hade riskmandat på 40 milj kr
då fick vi torska 40 milj kr över 1 dag det var ju det som riskmandaten var. Då torskar vi 1 milj kr.
Ingen vill ju torska pengar. Jag vet inte om folk riktigt har förstått. Vad är 40 milj kr? Det är samma
sak att höja då till 150 milj det är givetvis ett styrelsebeslut, då sitter man och diskuterar igenom är
150 milj rimligt att ha, det var ju tydligen rimligt just då tyckte dom.
Trading har haft samma värderingsmetoder sedan 1994 man har inte bytt det här med rak volatilitet
man har haft samma hela tiden.
När chefen var borta satt jag och sms:a Qviberg om resultatet varje dag.
Förhöret avslutat klockan 13.55.
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Förhör avslutat

Berättelse

Förhör med Erika Lundquist och Olle Westring vid SEB, Kungsträdgårdsgatan 8 den
2012-08-09, med början kl 13.30.
Förhörsledare Leif Lundqvist och Carl Ossmark.
Närvarande vid förhöret även SEB:s jurist Helene Hellners.
Förhöret inspelat. Westring och Lundquist informerade om att förhöret skrivs ut med
frågeställningar och svar där upprepningar tas bort.
Fet stil. Information som lämnas eller läses upp.
Kursiv stil: Frågor ställda av förhörsledarna.
Lunquist/Westring: Anger vem som svarat på frågan.
Förevisas bilaga 1.
I brevet till HQ Bank, Stefan Dahlbo den 31 maj framgår att SEB vid ett antal
diskussioner under de senaste sex månaderna framfört oro HQ:s exponering i
daxoptioner.
När och på vilket sätt och med vem har dessa diskussioner förts?
Lundquist: Som kundansvarig träffar vi alltid kunderna vid olika tillfällen. Med HQ har vi
haft annual review möten, årliga kreditgenomgångar. Där är vd med, tradingchef, riskchef
och CFO, t.ex. Det är för att få en bild av hur företaget mår. Det har vi med alla kunder. HQ
var en stor och viktig kund till banken, så vi hade regelbundna möten med dem.
Övriga möten som vi har med olika kunder under året kan vara för diskussion av räntevillkor,
prisdiskussioner etc. Vi hade daglig kontakt med HQ, mellan banken och HQ. Möten skede
sedan vid behov, kan man säga.
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Men det är utifrån framfört oro som jag frågar och då kan man se att det är den 23 februari
som ni har börjat höja säkerhetskraven, extrakraven.
Lundquist: Du refererar till mailet från Steve Martin?
När Barnekow skriver oror, är det diskussioner från februari och framåt han refererar till
då?
Lundquist: Någonting sådant.
Finns det någon form av dokumentation över vad som framförts vid dessa samtal, som berör
just den här oron över exponeringen?
Lundquist: Jag tror att jag nämnde per telefon. Utgångspunkten var hela tiden de dagliga
säkerhetskraven från Futures. Det finns dokumenterat, annars är det inte någon
dokumentation kring det, utan det var mer löpande möten.
Westring: Men portföljens art var väl uppe. Ni hade jullunchen. Det var väl ingen startpunkt,
men ett embryo till gradvis djupare diskussionen vi hade kring den här positionen.
Vem var med på jullunchen?
Lundquist: Jullunchen brukar alltid vara kundansvarig, account manager från banken.
Från HQ var det säkert Mattias Arnelund och Agneta Norgren.
Vd eller stryrelseordförande?
Lundquist: De var inte med på jullunch.
Senare i diskussionerna, har någon av dem varit med?
Lundquist: Vd var med på årliga kreditgenomgången, den var på våren någon gång.
Har extrakraven varit uppe då?
Lundquist: Det var sedan när vi diskuterade med Fredrik Crafoord. Var vd med där?
Westring: I februari, nej. Jag vill minnas att han inte kom in förrän i april-maj.
Lundquist: Det tror jag också, maj helt säkert.
Under våren, var det diskussioner då ni diskuterade det här? Jag har sett vad Steve Martin
skrivit och vad du beskrivit och hänvisat till BaFin och Bundesbank, att de håller på att titta
på de här marginalerna, beräkningen. Men när kom ni in på det som Barnekow beskriver, att
i förhållande till balansräkning så var det en stor exponering.
I inledningen var det väl det att säkerhetskraven höjdes, det var väl inte i förhållande till
balansräkningen, utan på grund av optionernas utseende och att marginalerna på Eurox var
klent tilltagna?
Westring: Ja, men det är klart att storleken på portföljen i proportion till deras kapitalbas. Den
var väsentlig.
Det är en del av förklaringen till att de extra säkerhetskraven kom till, eller varför ni tittade
på just den här banken?
Westring: Som vi var inne på förra gången, det är svårt att säga, varför det sticker ut, men den
här positionens storlek var väldigt betydande. Det var i våra ögon redan uppenbart från
början. Betydande både i absoluta tal och i relation till motpartens storlek. Sedan hur hårt
man trycker det budskapet mot kund. Det blir en gradvis process, som ytterst utmynnade i det
där brevet, som du själv uttryckt det är rätt skarpt. Hela det sentimentet hade framförts på
olika sätt i olika volym.
Att deras exponering i förhållande till balansräkningen var stor och riskabel, är det detta
som har framförts?
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Westring: Ja, vad var strategin med den? Erika hade löpande diskussioner året innan om den
och tradingverksamheten och olika målsättningar. Att den skulle läggas ned uttrycktes, men
vi såg aldrig resultatet, eller vi såg aldrig någon trend mot det, utan tvärtom växte den.
Vad och vem och på vilket sätt har HQ framfört intentionen att stänga positionerna senast
vid årsskiftet? Det fick ni veta redan året innan då?
Lundquist: Det fick hela världen veta. Det sa de på presskonferensen på Operaterassen Det
var Mikael Königs uttalande och det var officiellt.
Westring: Då hänvisade de väl till föregående årsskifte.
Lundqvist: Precis, jag tror att det var 50 miljoner i förlust de tog och skulle förklara det då.
Då sa han att den skulle läggas ned.
När var det?
Lundquist: Det måste ha varit efter resultatet 2009. Genomgången av årsredovisningen 2009.
Vi kan se när det var den där 50 miljonersförlusten uppstod, om det var något kvartal, men
det var under resultatgenomgången.[kvartal 4, 2009. Financial hearings arrangemang på
Operaterrassen den 29 januari 2010, VD Mikael König och CFO Mattias Arnelund.]
I samband med bokslustkommunikén?Lundqvist. Jag kan ta fram det exakt. [kvartal 4, 2009.
Financial hearings arrangemang på Operaterrassen den 29 januari 2010, VD Mikael König
och CFO Mattias Arnelund.]
Har ni fört dessa diskussionerna också med banken, du sa att det gav inget resultat, de
minskade inte positionerna.
Lundquist: Nej och när vi hade den årliga kreditgenomgången, så frågade vi igen.
Kreditanalytiker är med då och då frågar man om man har någon tradingverksamhet och hur
stora riskmandat. Då kommer det upp naturligt igen.
När var den ungefär, den årliga kreditgenomgången.
Lundquist: Jag tror att den är i mars. Det varierar från kund till kund, men det har man på
årlig basis.[Årlig kreditgenomgång var 26 mars 2010]
Dokumenteras kreditgenomgången med kunden?
Lundquist: Ja det görs.
Det skulle vi vilja få tillgång till, den dokumentationen?
Lundqvist: Ja.
För då har extrakraven kommit med.
Lundqvist: Det är inte säkert.
Men dom finns då och är en realitet?
Lundqvist: Ja.
Har säkerhetskrav och extra säkerhetskrav inneburit att vissa positioner eller månader
dragit extra mycket säkerhet?
Westring: Går inte att säga.
Varför jag frågar är därför att man har valt att börja titta på junipositionerna i mars. De
som ligger närmare i tid kan de dra mer säkerhetskrav generellt sätt?
Westring: Säkerhetskraven beräknas på portföljen och det är helt enkelt väldigt svårt att
attribuera dem i individuella kontrakt.
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När det gäller de extra säkerhetskraven, kan man då inte heller säga att vissa slår hårdare i
matrisen?
Westring: Det går inte att sätta en siffra. Det går inte att bryta ner och säga att extrakravet är
på 10 och 82 procent därav härrör från junikontrakten.
Har det först sådan diskussiner där man pekat på vissa optioner eller vissa månader?
Westring: Att vi löpande hade diskussioner om hur portföljen såg ut i termer av att dom hade,
om jag minns det rätt, ganska mycket korta positioner i juni och så hade dom delvis täckt in
det med mars och aprilkontrakt. Senare hade de rullat juni in till december. Den dynamiken,
den kommer man in på, men hur den diskuterades beror på när i tiden man pratar om.
Förevisas bilaga 2.
XL sammanställning som visar SEB Londons säkerhetskrav, grundkrav plus extra och
total från och med 2010-02-23 – 2010-04-15.
De totala kraven har brant stegrats från den 2010-03-04, 49,8 miljoner Euro till som
högst den 2010-03-26, 153,75 miljoner Euro.
Vad var det för optioner som tog mest säkerhet i anspråk?
Westring: Då får man gå tillbaka till grundkravet, vad ingår i grundkravet. I det ingår två
komponenter, vad man skulle kunna kalla kudde för framtida negativa kursförändringar och
den ingår i grundkravet. Det var den vi tyckte var otillräcklig och därför lade på extrakravet.
Lejonparten av grundkravet är marknadsvärdet på de optioner som dom främst har sålt i
marknaden.
Den stora förändringen då de går från 40 till 140 är att då har marknadsvärdet på dom
optioner dom har sålt ökat med 100 miljoner Euro.
Westring: Förklaringen till att SEB:s säkerhetskrav ökat med ca 100 miljoner är att värdet på
de optioner HQ sålt ökat med ca 100 miljoner Euro.
(Westring uppring efter förhöret för att tillfrågas om ett mer specifikt svar.
Han förklarar att det var mitt under PIGS krisen. Om man går tillbaka och tittar hur
marknaden rörde sig då, ser man ganska kraftiga värdefall och framförallt att volatiliteterna i
marknaden gick upp ganska kraftigt.
Westring har inte försökt utläsa om det haft något med förändrat innehåll i portföljen att göra).
Kan man utifrån det påstå att vissa månader drar mer säkerhet?
Westring: Man kan titta på deras portföljrapporter den sista mars och ganska exakt identifiera
att marknadsvärdet på junikontrakten är x.
Har ni fört diskussioner med HQ om vilka månader som är besvärliga ur säkerhetssynpunkt.
Westring: SEB skickade dagligen account statement och i den ingår marknadsvärdet på
vartenda instrument. Till saken hör att vilka eventuella hedgar de har, det är något som vi inte
har sett. T.ex. på OMX men även i viss mån den Futuresposition som de löpande tillgodogör
sig på ett annat sätt.
Hur har SEB sett på att HQ samtidigt som junipositioner avvecklats tagit ny positioner i
september och december?
Westring: Det var det som ledde till en höjning av tonläget i kundrelationen. Och som ytterst
mynnade ut i det där skriftliga, kalla det ultimatumet.
Hade de innan detta sagt att de skulle avveckla portföljen och var det anledningen till att ni
höjde tonläge, att de visade att de inte skulle avveckla portföljen, utan tog nya positioner?
Westring: På olika sätt ja. Alltifrån den offentliga kommunikation som de hade, men också
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under den våren.
Vad skedde i kommunikationen med banken innan brevet från Barnekow?
Westring: Det var delvis de tre frågor vi ställde. Som vi började att göra det muntligt, eller
ville göra det i mötesform, men där de inställde mötet och sedan ytterst begärde att vi
sammanfattade frågorna och gjorde dom skriftliga.
Vad är strategin med portföljen, hur värderas den.
Lundquist: Och vilka riskmått.
Westring: Och vilka riskmått tillämpar ni på den.
Fick ni något skriftligt svar på det?
Lundquist: Från Arnelund fick vi ett brev.
Vi begär att få både frågeställningen och svaret, när talar vi om i tid?
Lundquist: Det var i samband med den årliga genomgången, eller efter den, i mars. Det var
efter att de hade träffat revisorerna, minns jag. Det var ett väldigt revisors-aktigt svar. Jag tar
ta fram det. [SEB skickade de tre frågeställningarna till HQ per mail daterat 16 februari 2010
och sedan fick vi HQs svar i mail / brev daterat 19 februari 2010.]
Kom det från ledningen?
Det kom från Mattias Arnelund. Han var bankens kontakt och ansvarade för bankrelationen.
Förevisas daily client Account Statement As At C.O.B 30 dec 09, som även förevisas vid
tidigare förhör enligt förevisad och drygt 80 miljoner enligt bilaga 2 den 2010-02-23
för att sedan öka brant i mars.
Är det då ni har kommunikationen med banken?
Lundquist: Det var det regelbundna mötet men också det aktuella.
Förevisas bilaga 3.
Ur filen MK.xls, bilaga till mail den 2010-04-15.
Tillfrågas beträffande nedmontering juni FC överenskommelse med SEB (nominellt =
strike x Multipel x position).
Det framgår bl. a. att de 47 000 kontrakt utställda R 5000 som funnits den 2010-03-16
avvecklats till den 2010-04-14, och att antalet utställda R 4850 minskat från 39 000 till
26 000.
Varför har HQ skrivit Nedmontering juni FC överenskommelse med SEB.
Westring: Vi hade det där mötet i början eller mitten av mars.
Westring visar Risk Summary Focus Points.
Westring visar en slide, som vi hade med och som vi överlämnade, som syftade till att
beskriva våran oro, eller våra frågor som vi inte tyckte hade besvarats i brevet från Arnelund.
Det är efter att han har svarat i brev?
Westring: Jag är rätt säker på att de, men jag kan inte svära på det.
En optionsportfölj är väldigt mångdimensionell. Det går inte att koka ned det till ett
individuellt riskmått. Vad den här sliden syftar till att göra är att beskriva nuläget, som då är,
tro jag, i mitten av mars, då vi gick till mötet. Och att försöka identifiera de riskmått som vi
tyckte var ganska relevanta och där vi efterlyste deras handlingsplan. Vare sig då eller ens i
det sista skarpa brevet har vi någonsin velat identifiera och säga, ni måste göra X, Y och Z
exakt, att det där kontraktet är inte bra, eller det där ska ni behålla osv, utan vi har försökt
beskriva ett ramverk och utifrån det få dem att artikulera en handlingsplan. Nedre halvan av
sliden beskriver våra fem riskmått, där man har en nulägesbeskrivning och sedan 3 kolummer
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med tomma hakparanteser, där vi enkelt uttryckt bad dem att för oss beskriva hur tycker ni,
eller vad är rimligt att vi ska förvänta oss hur den här porföljen ska se ut going forward.
Längst ut till höger ser man att det är nominella beloppet i miljoner Euro. Förutom den sista
som är antalet kontrakt.
Det är en sammanfattning, aggregat.
Vad betyder det 2 miljoner 73 tusen Euro?
Westring: 2 miljarder Euro. I mars, april, maj och juni kontrakt, i den mån de hade. Bara de
med strikepriser som var under 5850. Om man summerar alla dess kontrakt så var de korta 2
miljarder Euro i optioner.
Och ni ville ha svar av dom hur det skulle se ut beträffande de här strikarna i april, då är i
och för sig mars borta kanske, men i april och maj då, hur det ser ut då?
Westring: Ja.
Fick ni något svar?
Det svar vi fick i det där mailet, är ett, vad ska vi kalla det, ett halvt svar, men det här var de
hållpunkter som kommunicerades till oss.
Vilka var med vid mötet när de fick detta (Risk Summary), som visar positionerna nominellt?
Ni var där sa du.?
Lundquist: Vi var där.
Westring: Crafoord var, Arnelund var där.
Lundquist: Och Agneta.
Westring:Kanske Tamer.
Däremot inte vd eller styrelseordförande?
Lundqvist/Westring: Nej.
Westring visar mail från Fredrik Crafoord till Olle Westring.
Detta mail är efter att de fått förfrågan?
Westring: Det är en förfrågan. Vi efterlyser kött på benen. Vi ville uppmuntra dom till att
kommunicera den handlingsplan som vi antog fanns, baserat på dom svepande eller generella
svar som vi hade fått, delvis i brevet från Arnelund, men också i den löpande
kommunikationen.
Hur såg ni då på att de tog nya positioner i september och december.
Westring: De hållpunkter som Crafoord kommunicerade, jag skulle inte beskriva dem som en
överenskommelse. Vi nöjde oss med det delsvar som vi fick.
Du talar om mailet den 16 mars.
Man ville lika mycket akta sig från att spika sig fast vid dessa hållpunkter, för att även om de
hållit sig till det här utan att göra något annat, så hade det ändå kunnat bli så att vi kände oss
tvingade att ytterligare höja trycket, höja säkerheterna eller höja kravet på att dom avvecklar
snabbare eller vad det nu må vara.
Var det något som ni talade om för dom att det var aktuellt eller kunde bli aktuellt, om dom
inte drog ner.
Westring Inte expressivt, men mellan raderna, det var klart att det var ett budskap som fanns
där.
När ni såg att dom tog nya i september och december, var det då ni reagerade kraftfullt?
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Lundquist: Vi trodde att dom skulle göra det här.
Och inte ta nya?
Westring/Lundqvist: Ja.
Och när ni såg att dom tog nya i september och december, det var då ni reagerade kraftfullt?
Westring: Det var då vi återupptog diskussioner. Jag kommer inte ihåg den aktuella
tidsrymden. Jag minns det som att under 4-5 veckor var det ganska tyst mellan oss emellan.
Efter dessa 4-5 veckor och det började bli mer uppenbart att de rullade istället för att stänga
så återupptogs diskussionerna. Ytterst blev det fler och fler inblandade både från vår sida,
Barnekow kom in i bilden och även från deras sida König kom in i bilden. Det var ett flertal
möten, där vi konkret begärde att få insikt i, vad är handlingsplanen, vilka riskmått har ni och
hur har ni värderat den här positionen. De svar vi hade fått var otillräckliga och de åtgärder
som dom vidtog skapade egentligen bara mer oro än att stilla vår oro.
Har Barnekow varit med i diskussionerna innan det aktuella brevet.
Lundquist: Kort innan, i slutet av maj kanske vid något möte, men inte i mars.
När kom König in i diskussionerna?
Westring: Maj är mitt minne. Vågar inte säga.
Finns någon annan skriftlig dokumentation som visar när ni kom tillbaka till HQ, efter att ni
sett att de rullade istället för att avveckla?
Westring minns det som om det var möten, snarare än någon annan korrespondens.
Då handlar det fortfarande om Arnelund, Agneta och Crafoord.
Lundquist: Och så König i något skede i maj.
Då ifrågasatte ni vad de hade för insikt och handlingsplan?
Lundquist: Det var egentligen samma tre frågor, bakgrunden, värderingen och vilka mått de
använda, samma frågor som i det brev som vi fått ett undermåligt svar på
Hur de värderat risken eller hur de har värderat innehavet?
Westring: Innehavet.
Varför frågade ni om det?
Lundquist: Det är intressant att veta.
Westring: Det var en av de punkter de kom in på i ett av de tidiga kreditanalysmötena.
Storleken på den här balansräkningsposten, som var värderad enligt någon modell. Då blev
det naturligt att fråga, vilken modell och i vilken utsträckning avviker det ifrån det som vi
skulle kalla marknadspriser.
Vad fick ni för svar?
Westring: Vi fick aldrig något svar.
Lundquist: Det var det som var problemet.
Westring: Det fick vi se först i Evert Carlssons granskning.
När fick ni klart för er att det var värderat enligt modell?
Lunquist: Det står i årsredovisningen. Det var ungefär det svar vi fick från Arnelund, de
hänvisade till diskussionen med revisorerna, om jag minns rätt.
Det fanns ju ett marknadsvärde, varför kunde de inte svara på hur de hade värderat och hur
deras värdering såg ut i förhållande till marknadsvärdet?
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Westring: Det får ni fråga dem om. Vi fick aldrig något tillfredsställande svar. Det var därför
vi även fortsatte ställa frågan.
I september 2009 fanns det konkreta planer på att avveckla portföljen, var det något som
SEB fick reda på, redan hösten 2009, att de hade planer på att avveckla tradingportföljen?
Lundqvist: Jag känner igen att det var i slutet av, om det var i samband med genomgången av
2009 års resultat eller hösten. Jag skulle säga att från hösten 2009 är min minnesbild att de
har uttalat att detta.
Det finns uppgifter på att i slutet av oktober 2009 beslutade man att skjuta avvecklingen på
framtiden, genom att så att säga rulla resultatet framför sig eller vad det nu var, fick ni reda
på det, att man tog ett nytt beslut om att inte avveckla portföljen?
Lundqvist: Nej.
Så ni trodde hela tiden att det fanns en plan på att avveckla portföljen, ända från hösten
2009?
Lundqvist: Skriftlig plan hade vi inte sett, men att det fanns i deras tankevärd. Mikael König
har uttryckt detta 2009, att det ska bort, att det ska avvecklas.
Westring: Det var väl publikt, till aktiemarknaden, som det kommunicerades.
Lundquist: 2009 kan det vara, det känns inte som att det var så sent som våren 2010, därför
känns det som om det var Q3 2009.
När ni såg att de tog nya positioner 2010, nya optioner, hur reagerade ni på det i
förhållande till att de tidigare sagt att dom skulle avveckla, men nu visade det sig att dom inte
gör det?
Westring: Då gick vi dit och frågade vad vi borde förvänta oss.
Lundquist: Om det var något som var ändrat.
Westrin: Ja och få mer och mer, eller begära mer och mer konkreta svar på hur och när den
skulle avvecklas. Det är de där milstolparna, eller Crafoords milstolpar, eller den där bilagan
till vårt.
Här ville ni se konkret plan på hur dom här positionerna minskade månad för månad?
Lundqvist: Ja.
Förstod de att det var det ni ville visa med det här, att ni ville se en konkret plan på hur man
drog ner positionerna. De förstod det i mars?
Lundqvist: Crafoord skriver att han har för avsikt att nedmontera enligt den här takten, så det
måste han ha förstått.
Om det var så att de inte skulle montera ner sina positioner, vad skulle ni ha vidtagit för
åtgärder då, från er sida?
Westring: I det där brevet säger vi väl att vi i så fall ber dem flytta positionen. I så fall skulle
vi inte längre vilja cleara positionen.
Lunduist: Vi har inte sagt det så, men det är det som är konsekvensen. Då får de hitta en
annan.
Sa ni det till dom, eller var det något som de förstod ändå?
Westrin: Det säger man inte.
Lundquist: Det säger man inte, men det står alltid kunder fritt att byta, de kan alltid välja.
Vad fanns det för alternativ till SEB i Sverige?
Lundquist: Det finns säkert massor med banker som säkert uppvaktade HQ.
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Om vi backar tillbaka till svaret som Crafoord har gett och sammanställningen som finns i xl
listan, (bilaga 3). Det står ju just dessa datum, fast han har inte beskrivit vilka positioner det
handlar. Men de positioner som är utvalda har väl stort utslag nominellt kan man förstå av
sammanställningen, så att de ger stort utslag på sammanställningen Risk Summary, eftersom
de ligger långt från index och har stort utslag nominellt?
Westring: Så kan det ju vara…
Har frågeställningen och varför man valt dessa positioner något att göra med hur de
påverkar säkerhetskravet?
Westring: När man tittar på den där så är det ganska uppenbart att lejonparten av positionen i
nominella termer och i risktermer är i juni. Följaktligen så är lejonparten av säkerhetskraven
ett resultat därav.
Har de fått välja positioner som ger stort utfall nominellt, ett stort resultat i
sammanställningen Risk Summary?
Westring: Det beror på vilket riskmått du tar.
Enligt ert krav eller framställan så handlar det om nominellt, det är det som skall redovisa?
Westring: Ja, men om man tittar på det fjärde kriteriet, så avser det exponering som härrör sig
till efter juni. Det var det som Crafoord inte besvarade i sin nedmonteringsplan.
Han pratar om nedsida juni och det är väl någon blandning av 1, 2 och 3. Som han har åtagit
sig att, det skall han montera ner till inte mer än 750 per den sista maj. I sitt mail anger han
inga begränsningar på vad han gör i september eller december.
Det var det som kom som en överraskning, eller det var inte så ni hade förutsatt att det skulle
bli?
Lundquist: Nej.
Ni återkom 4-5 veckor efter dessa kontakter mailet. Ifrån slutet av april till det här brevet,
vilka kontakter skedde då?
Lundquist. Då hade de monterat ner enligt planen, så vi var hyfsat nöjda med det. Vi nöjde
oss med det.
Men du sa att efter 4-5 veckor, det var då ni såg att de hade börjat rulla?
Lundquist: Sedan såg vi det.
Hur fortlöpte kontakterna då under maj månad.
Lundquist: Det var samma tema, riskmåtten och värdering. Vi hade de här riskmåtten innan,
men så bet det liksom inte, så då fick vi ta ännu bredare grepp. Så att det inte poppade upp
risk någon annanstans.
Finns det någon mer skriftlig dokumentation.
Lundquist: Hänvisar till brevet från Barnekow den 31 maj.
Har de fått planen för avveckling tidigare, innan brevet den 31 maj?
Westring: Det tror jag inte.
Lundquist: Där [i brevets Appendix] har vi tittat på ett snitt den 14:e till 20:e maj, så vi har
väl jobbat med detta då i maj.
Detta är till följd av att inte monterat ner, utan de har tagit nya positioner och risken är
densamma, eller inte mindre?
Westring och Lundquist: Ja.
Westring: Eller inte väsentligt lägre.
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Ni ville ha reda på hur de värderade portföljen, vad hade de för betydelse för er del?
Westring: Det var ur ett motpartsriskperspektiv. Optionsportföljens risk förändras givetvis
inte, men med facit i hand, hade vi vetat att de hade ett undervärde på x kronor och x översteg
deras kapitalbas så hade vi varit ännu mer oroliga.
Om ni konkret hade reda på att portföljen var övervärderad, när det gäller
Odaxpositionerna, med 700 miljoner vid årsskiftet, hade ni vidtagit åtgärder då? Vi pratar
om kapitalbasen.
Westring: Vi hade aldrig internt accepterat eller köpt den värdering som det förefaller de har
tillämpat. Jag kan bara svara ifrån vad vi hade accepterat. Det finns inte på kartan att vi hade
tillämpat den värderingsmetodik som så väsentligt skiljde sig ifrån vad vi ändå tyckte var
hyfsat acceptabla marknadspriser.
Fanns det någon anledning till att ifrågasätta market value, som en värdering av optionerna,
de marknadspriser som fanns?
Westring: På micronivå finns det alltid imperfektioner i marknadspriser, eller du får en hackig
kurva. Om du tittar på juniförfallen och tittar på alla strikepriser från 5500 till 7500 och sedan
räknar den implicita volatiliteten, så får du en hackighet i den kurvan, som i och för sig är
orimligt, eller det borde inte vara så. Det är ett brus i marknaden.
Med hack, menar du att det inte är en rak linje, utan att den går lite upp och ner?
Westring: Nej, men att grundformen ser ut som ett U, eller någonting. Det köper ju alla, men
däremot att du runt den relationen så har du en hackighet. Där kan man ju alltid ifrågasätta
om man ska värdera på hacken eller på en interpolerad kurva. Men att göra det på en platt
kurva, nej det skulle jag ha svårt att köpa.
De talade aldrig om för er att de värderade utifrån en rak volatilitet?
Lundquist: Nej.
Om vi går tillbaka till Risk Summary, så att vi är med på rubrikerna, vad betyder H10, J10,
etc.
Westring: Det är löptidskoderna. H är mars.
Meur står för?
Lundquist: miljoner Euro. Och då blir 2000, 2 miljarder.
Men ni fick aldrig någon sådan här ifylld, men ni fick mailet från Crafoord?
Lundquist: Ja.
Går det att se vilket datum den här listan (Risk Summary) överlämnades till Crafoord och
HQ Bank?
Westring: Det går nog att gräva fram. [9 mars 2010]
Det måste vara föret mailet?
Westring: Några dagar före den 16 mars.
Det vore bra om vi fick fram den uppgiften och till vem den mailades?
Westring: Den mailades aldrig.
Lundquist: Vi hade med den på mötet.
Eftersom Crafoord var inne på vissa positioner som de har stängt, när det gäller R 5000 och
säkerhetskravet. Grundkravet måste väl vara utifrån priset på marknaden, men extrakravet,
kan den ha slagit extra där.
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Westring: Som vi var inne på i början. Det går inte att identifiera exakt hur mycket den bidrog.
Det är också viktigt att påpeka, i den här värderingsdiskussionen. Vi hade aldrig någon insikt
eller förståelse för hur de värderade, följaktligen har vi heller aldrig någon insikt i
resultatkonsekvensen av de affärer de gör. Vi kan bara se resultatet utifrån marknadens
synvinkel eller den löpande, vad vi skulle kalla marknadsvärderingsförändringen, eller
resultateffekten. Om den där 5000 puten var värderad.
Det ska vi inte besvära er med?
När ni har framfört i brevet, men även tidigare, har de opponerat sig, haft en annan
uppfattning om risk eller säkerhetskrav, eller något annat än det ni har framfört?
Lunquist: Nej, det var som vi sa sist. Det här extrakravet, när vi förklarade varför vi ville ha
det och hur vi föreslog att vi skulle ta fram det, så var de med på det och höll med om det.
Och betalade hela tiden in sina säkerhetskrav till SEB Futures. Det blev aldrig stopp i vårt
system att kunden inte har ställt in säkerheter. Det rullade på.
När ni framförde Risk Summary i början på mars och ville att de skulle presentera en
minskning av exponeringen nominellt, var det någon som opponerade sig då, att det finns
inget skäl till detta? Förstod de er ståndpunkt och tyckte de det var befogat?
Lundquist: De hade sagt att de skulle dra ner, så det var svårt att säga något annat.
De skulle dra ner, det var i deras intresse?
Lundquist: Så de kunde inte säga, nej det tänker vi inte göra. För då hade det varit emot vad
de sagt. Jag tyckte inte att de var emot på det.
Westring: Vi hör vad ni säger och vi återkommer med förslag.
Men ni fick inte dem att skriva i några siffror då direkt, utan det är mailet.
Lundquist: Det är mailet. Crafoord ägde ju portföljen och positionerna.
Ett möte som är återkommande varje år och det var någon gång i mars?
Lundquist: Jag ska titta exakt på datumet.
Sedan ville ni ha ett möte som blev inställt och så skickade ni det här.
Lundquist: Det var framskjutet och sedan lämnades den på mötet. Och sedan brevet och
svaret från Arnelund.
Ifrågasatte de vid någon tidpunkt hur ni värderade portföljen utifrån marknadsvärdet, jag
antar att det är det ni använder er av när ni värderar?
Westring: Nej. Och det tror jag är av den enkla anledningen att det är inte vi som sätter
värdet. Det är Eurex.
Lundqvist: Sedan extrakravet, visade vi hur vi tog fram.
Förhöret slut kl 14.45
Förhöret har skickats per mail till Erika Lundquist. De rättelser och tillägga Lundquist gjort
tillsammans med Olle Westring har godkänts och är därmed införda i förhöret ovan.
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Förhör den 2011-12-21, kl 10.10.
Hörd person, Tamer Torun.
Förhörsplats: Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15, Stockholm
Förhörsledare: Krinsp Leif Lundqvist och krinsp Kenneth Nihlvin.
Tamer Torun=TT
Leif Lundqvist=LL
Kenneth Nihlvin=KN
LL:

Förhöret gäller din funktion på tradingavdelningen på HQ och som tradingchef
också.

TT:

Ja, från 2009.

LL:

Just det. Sedan ska vi säga också inledningsvis, att du får yppandeförbud. Och
det enligt Rättegångsbalken 23:10. Och det är åklagare, förundersökningsledare
som beslutat om att det som har förekommit här vid förhöret, det får inte
uppenbaras, det får du inte berätta.

TT:

Okej. Får ja inte berätta att jag har varit här?

LL:

Nja, det vet jag inte om man kan säga att det omfattas, men däremot får du inte
berätta vad du sagt här.

LL:

Ja du berättade här innan vi startade förhöret att egentligen inte har någon vd jag
förstår relation med någon av dom som är i ledning och styrelse för HQ, eller
var i ledning och styrelse för HQ, men du berättade här också om att en kontakt
Caroline Neurath, sa du här. Nu har du yppat det här för pressen, det är lite
känsligt så till vida.

TT:

Nej, jag har inte gett någon information till henne.

LL:

Nej okej.

TT:

Hon har kontaktat mig.

LL:

Vi får inte forska i vad man lämnar för uppgifter till pressen, det måste du förstå.

TT:

Ja. Hon har kontaktat mig såsom hon kontaktat alla andra och jag, som hon även
skrev senare i sin bok, så har jag inte velat prata med henne, av den anledningen
att jag inte velat blanda mig i det som har hänt. Jag är inte så mycket rädd för
mig själv. Jag har ingenting att dölja. Jag vill bara inte ta ställning offentlig, eller
skylla på någon, eller välja någons parti framför den andras. Det är fortfarande
människor som var mina chefer. Av den anledningen så ville jag inte prata med
henne. Hon skickade sedan ett mail till mig, som berörde, eller hon frågade om
jag hade fått någon ersättning när jag tog över positionen efter att Fredrik
Crafoord hade lämnat firman och hon hade skrivit att jag hade pratat med Mats
Qviberg om att jag skulle få en specialdeal, vilket jag tyckte var förvånansvärt,
att vi hade pratat om det. Det är nog den enda gången jag hade kontakts någon,
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av dessa herrar. Och det var för att just fråga, jag har inte berättat någonting om
någon deal för dom. Vad har hon fått det ifrån.
LL:

Okej, om vi går då tillbaks till…

KN:

Får jag bara fråga, har du fått någon extra ersättning.

TT:

Nej, det var så här, det var precis när Fredrik Crafoord hade lämnat och
positionen fortfarande var väldigt stor och jag blev tillsagd att stänga ned
positionen, som ohörbart efter Fredrik Crafoord. Ohörbart ( Mats Qviberg)
frågade om Mikael Köning hade diskuterat någon ersättning, för han tänkte
varför vill någon ta hand om den här positionen. Så jag måste ha någon sorts
incitament för att göra det. Och då säger jag nej, det har han inte gjort. Då säger
han, okej, men då får vi diskutera fram någonting. Innan vi hann göra det så
ändrades planerna till att stänga positionen så fort som möjligt. Den här
ersättningen skulle gälla om jag skulle stänga positionen på kanske ett års sikt,
utan att forcera den i panik. Det skulle innebära att jag inte skulle kunna ta
ledigt, att jag skulle jobba ganska mycket under, ja i alla fall fram till årsskiftet
2010. Av den anledningen tyckte han det kanske är bra med en morot, men när
det blev en forcerad panikstängning på tre veckor så då behövdes inte det.

LL:

När i tid pratar vi om nu?

TT:

Vi pratar om slutet av maj 2010.

LL:

Och vem var det som frågade dej om ersättning sa du.

TT:

Mats Qviberg.

LL:

Om vi backar tillbaks, så kanske skulle fråga dig om din utbildning och
arbetsbakgrund?

TT:

Jag har studerat ekonomi vid Stockholms universitet, finansfördjupningen.

LL:

Vad sa du, finans?

TT:

Finansfördjupningen, finansinriktningen inom ekonom.

LL:

Ibland frågar jag bara för att man skall höra på bandet när man skriver ut.

TT:

Okej, ja.

LL:

För det kan vara svårt att höra ibland.

TT:

Ja, absolut. Finansinriktningen, ekonomlinjen, Stockholms universitet. Jag gick
ut 98. Och började jobba på HQ direkt.

LL:

Så du började på HQ 98 då?

TT:

Ja.
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LL:

Och vad har du gjort där då?

TT:

Där började jag som assistens, på tradingavdelningen. Chef var då Thomas
Krischan och Fredrik Crafoord var väl andreman. Några månader efter att jag
började så lämnade Fredrik Crafoord tillsammans med två andra, för att påbörja
en ny tjänst i Norge hos ABG Sundal, därefter slutade ytterligare 2-3 personer,
vilket gjorde att jag fick, min assistent tid blev ganska kort. En av dom som
slutade var en av två anställda på New York kontoret, som bara hade en person
kvar där. Och jag hade varit där och fått bra kontakt med han som var kvar. Så
jag blev erbjuden att flytta dit. Så jag tjänstgjorde på HQ:s New York kontor i
två år, ungefär två år. Det var år 99 och 2000.

LL:

Men dina arbetsuppgifter där?

TT:

Det var inom trading också.

LL:

Det var det ja.

TT:

Ja.

LL:

Sedan kom du tillbaka?

TT:

Sedan kom jag tillbaka och satte mig vid samma desk här i Stockholm och jag
tror att två år senare, jag har för mig att det var 2002, som Fredrik Crafoord kom
tillbaka igen till HQ.

LL:

Ja.

TT:

Jag hade i princip samma tjänst som aktiehandlare, det var derivathandel hela
vägen. Hösten 2008 köpte vi Glitnirs svenska verksamhet och i samband med att
vi skulle slå ihop företagens tradingavdelningar så klev Fredrik Crafoord åt
sidan och jag blev ansvarig för tradingen.

LL:

Det var 2008 någon gång då?

TT:

Februari 2009 blev det.

LL:

Då blev du tradingchef då?

TT:

Ja.

LL:

Och var det då till dess att, tills du slutade egentligen.

TT:

Ja.

LL:

Och det gjorde du?

Förhör, 2011-12-21 10:10 diarienr: 9000-K1634-10

228

TT:

Oj, vad blir det, officiella datumet. Det är väl 10 oktober 2010, däromkring, jag
är inte helt säker på. Efter att Carnegie köpte upp resterna av HQ och bestämde
sig för att lägga ned hela Investment Bankning.

LL:

När fick du ta över den här FC portföljen då.

TT:

Den fick jag ta över efter att Fredrik Crafoord lämnade i slutet av maj.

LL:

Då fick du ensam ansvaret då?

TT:

Ja, med övervakning eller instruktioner från Michael Nachemsson, främst.

LL:

Om vi nu går tillbaka till den här, pratar om den där tradingportföljen, så
framgår det redan i årsredovisningen 2008 att man fattat beslut att avskilja FC
protföljen och avveckla den.

TT:

Ja.

LL:

När avskildes den förresten?

TT:

Den avskildes nog i samband med att jag tog över. Jag fick frågan.

LL:

När du tog över som tradingchef?

TT:

Precis.

LL:

Ja.

TT:

Ja fick frågan att ta över positionen av Mikael König tidigare, eller jag vet inte
om det var tidigare faktiskt, det tar jag tillbaka, och, alltså tidigare än maj 2010,
vid ett flertal tillfällen, efter att jag tagit över som tradingchef, så sa Mikael
König att det vore bra om du tog över så mycket som möjligt av Crafoords
gamla positioner. Och varje gång jag fick frågan så tackade jag nej, med
anledning av att dels att positionen är för stor, och dels för att det innefattar
instrument i tyska index, vilket jag, om jag skulle handla i det så vill jag påbörja
det själv i liten skala. Och inte ärva en väldigt omfattande position, som någon
annan har byggt upp.

LL:

Och vad var felet med det alltså?

TT:

Dels att jag inte kände mig bekväm med.

LL:

Varför inte det då?

TT:

Därför att jag inte tidigare har handlat och tagit så pass stora positioner.

LL:

Mm.

TT:

Det är som att om man kört bil i max 70 km/t hela sitt liv och sedan blir man
tvungen att ratta en rallybil i 200.
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LL:

Mm. Men ansvaret för den här var då ända till egentligen Fredrik Crafoord
lämnade?

TT:

Ja, för min del, inte Fredrik Crafoords position. Vi gjorde en egen riskrapport
för hans position, FC portföljen, som riskavdelningen hela tiden fick, och den
portföljen stod för mellan 90 och 99 procent, skulle jag vilja säga, av hela
portföljens omfattning och risk.

LL:

Vem handlade i den då under den här tiden?

TT:

Det var Fredrik Crafoord. När han inte var på plats, så gav han mej ibland Johan
Thyren och kanske någon annan också om jag inte heller var på plats att se över
positionen.

LL:

Om vi går tillbaka där vi fråga om, att det fattades beslut att avskilja och
avveckla.

TT:

Ja.

LL:

Avskilja, det gjorde man i februari 2009, sa du ja, men när var det klart att den
skulle avvecklas då, var det innan dess?

TT:

Ja, det var det. Det har varit flera vändor i det där, redan tidigare. Jag vet inte om
det var 2007 eller 2008, då vi gick ut och sa att dom, eller styrelsen, jag tror det
var i början av 2008 kanske, men tidigare så skulle vi göra om tradingen till en
hedgefond och sedan blev det ändrade beslut, vi skulle köra vidare. Och sedan
så, jag tror att det var i samband att vi skulle köpa Glitnir eller kanske ännu
tidigare. Jag är osäker på det här, så jag vill inte säga för mycket, för att jag vet
inte 100 procent. Men jag tror också att det var i samband med att Patrik Enblad
hade slutat, Mikael König blivit vd och Fredrik Crafoors blivit vice vd, så satt
han på lite på för många stolar och tjänster.

KN:

Han är Fredrik?

TT:

Fredrik Crafoord. Av den anledningen så tror jag han hade fullt upp av med
andra saker och därför skulle lämna tradandet.

TT:

Var det då det diskuterade om att göra en hedgefond?

TT:

Nej det var tidigare.

LL:

eller var det då den avskiljdes?

TT:

Genom att jag själv inte varit med på diskussioner, det var på instans, så jag
minns inte exakt, men jag veta att våren 2008, så var jag långledig och då när
jag åkte iväg på semestern sås var planen att vi skulle bli en hedgefond. Men när
jag var på semester, så fick jag ett samtal från Fredrik Crafoord, som sa, nej det
blir ingen hedgefond, vi ska tydligen köra vidare.
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LL:

Vet du varför det inte blev någon hedgefond då?

TT:

Nej, jag frågade och sa, varför det, vad har hänt. Nej dom tycker det är bra, vi
kör vidare. Jaha okej, sa jag då.

LL:

Men skulle det ha varit några problem att göra en hedgefond av den?

TT:

Jag vet inte och jag vet inte hur det skulle ha hänt också. Det skulle kanske vara
så att man stängde ner allting och sedan påbörjade.

LL:

Ja. Hade det varit några problem att flytta över den här portföljen till en
hedgefond?

TT:

Jag har så pass dålig koll hur på positionen såg vid den tiden. Senare när jag
blev chef började jag sätta mig in i den lite mer.

LL:

Om man säger då, skulle det varit möjligt att göra en hedgefond av den då,
sedan du blev chef.

TT:

Hur menar du, en hedgefond skulle kunna inneha sådana positioner, säkert ja.

LL:

Du sa att stänga ner, men skulle det gått att flytta över den till en hedgefond.

TT:

Jag vet inte hur fond fungerar i praktiken faktiskt.

LL:

När vi pratar om avvecklingen, den påbörjades i princip redan 2009 då. Skulle
man försöka åstadkomma en avveckling av den redan då.

TT:

Ja, såsom jag förstod det så ville styrelsen och Crafoord och, jag vet inte exakt
var, genom att jag bara pratade med Crafoord till 90 procent och med Mikael
König till 10 procent, och ingen annan i styrelsen, så utgår jag bara från den
informationen från Crafoord. Därför vet jag inte om det var Crafoords eller
Königs eller styrelsen beslut. Men på grund av att Crafoord hade viktiga saker,
han var vice vd, så skulle han lämna tradingen. Och därmed skulle han avyttra
och stänga ned sin position.

LL:

Men under hur långt tidsperspektiv var det tal om från början.

TT:

Det var väl kanske, succesivt, under kanske 6-12 månader.

LL:

Men så blev det uppenbarligen inte?

TT:

Nej.

LL:

Och varför inte det då?

TT:

Det var marknadsomständigheterna, var inte gynnsamma att forcera en
stängning enligt Crafoord. Och av den anledningen fick han mandat till att
förlänga det ytterligare 6 månader och ytterligare 6 månader.
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LL:

Alltså marknadsomständigheterna, det skulle ha orsakat stora förluster om man
stängt ned?

TT:

Jag utgår ifrån det ja.

LL:

Vet du varför, ja marknadsvärderingar, men vet du mer konkret varför det skulle
bli stora förluster då?

TT:

Nej, jag tror att det mer att volatiliteten mellan månaderna och utifrån dom
positioner man hade vid tidpunkten, rörde sig åt fel håll, men att om man inte
forcerade en stängning så skulle man svälta ut positionen tills den försvann.

LL:

Vad menar du med det, att svälta ut?

TT:

Att vänta tills, att i stället för att stänga positionen, så väntar man tills förfallet,
då optionerna förfaller.

KN:

Varför tillkommer ens liksom en delning av tradingportföljen över huvud taget?

TT:

Av den anledningen att jag inte ville ta över Crafoords position.

KN:

Okej.

TT:

Jag sa, ja jag kan bli chef för tradingen, men jag tänker inte ta den här
positionen. Den får du stänga ner själv, jag vill inte stänga ner den.

LL:

Fanns det då några limiter om hur stora förluster som var rimliga eller man fick
ta.

TT:

Ja vi hade en overnightrisk limit på 40 miljoner, tror jag det var på, vid den
tidpunkten. Vilket betyder att vi får förlora 40 miljoner över en natt, om vissa
händelser inträffar. Om marknaden rör sig 10 procent och om volatiliteten rör
sig 30 procent åt något håll. Det var förlustlimit.

LL:

Men skulle ni kunna tänkas ta 10 nätter med 40 miljoner efter varandra.

TT:

Ja enligt den limiten så, den säger att man får ta, eller får ta, man får inte förlora
mer än 40 miljoner på en natt. Sedan har jag inte läst någonting finstilt om att
det får inte inträffa två gånger i rad eller någonting sådant. Det har jag inte gjort.
Men däremot, fram till våren 2010, så hände det. Jag minns inte att vi har
förlorat 10, 15 eller 20 miljoner på en dag. Jag tror inte att, jag vet inte hur det
skulle gå till.

LL:

Vem rapporterade du till, om den här portföljen?

TT:

Min egen portfölj tidigare?

LL:

Nu tänker jag på FC portföljen.
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TT:

FC portföljen rapporterade jag till, efter att jag tog över den 24, 25 eller 26 maj.
Däromkring var det, om jag inte minns fel. Då rapporterade jag till
riskavdelning.

LL:

Men även tidigare, du är ju tradingchef, har du inte varit med och satt t.ex.
volatiliteten och sådana saker.

TT:

Ja, för min egen portfölj och för mina anställdas portföljer.

LL:

Inte för någonting av dom här positionerna då?

TT:

Nej. Jag har fått frågan på senare tid, som våren 2010, innan Crafoord slutade,
så ville Agneta, riskchefen, vid ett par tillfällen även har min åsikt om vad jag
tyckte om Crafoords positioner. Vissa gånger sa jag, jag vet inte. Det kan
stämma det han har lagt in, eller, det där ser lite snett ut. Jag sa det jag tyckte.
Men som sagt det var för Agneta ville ha en andra, någon som kunde bekräfta
eller säga att det var fel. Och dom gånger som jag sa att, ja den där skulle kanske
kunna vara lite högre, en viss volatilitet kanske, så jag vet inte defacto, men då
sa dom väl till Crafoord att han kanske ska justera den.

LL:

Såg du några problem i hur man satte vollan på dom här positionerna, som vi
har förstått så är det daxpositionerna som är problemet.

TT:

Absolut.

LL:

Så vi kan begränsa oss till dom, om man säger.

TT:

Ja, det var ju. Menar du strategiskt hur volatiliteten sattes..

LL:

Ja.

TT:

..eller att det fel vid en tidpunkt.

LL:

Ja, både och.

TT:

Ja, så här i efterhand i alla fall, går det inte att försvara och säga att strategin var
helt rätt, att använda den strategin att man utgick mean reverting, dvs att man
inte ändrade teoretisk volatilitet varje dag, utan att ur ett historiskt perspektiv
använde ungefär där den ligger i snitt. Men den var ju också godtycklig å andra
sidan. Och från dag till dag, absolut, det var volatiliteter som inte var, som inte
speglade marknadspriserna.

LL:

Och fick det för effekt på värderingen då?

TT:

Det fick en positiv effekt.

LL:

Det fick en positiv effekt?

KN:

Tyckte du det även då, så att säga?
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TT:

Ja, absolut. Alltså på framsidan på rapports, dagliga risk och resultatrapporten,
så varje, jag tror att det var på tredje eller fjärde raden uppifrån med stor och
tydlig text, så stod det skillnaden mellan den teoretiska värderingen och
marknadsvärderingen, och den siffran låg ju på, jag vet inte hur mycket, men 5600 miljoner kanske, i början av 2010. Så att den visar ju att de är uppenbara
felvärderingar.

LL:

Det förstod du att det är uppenbara felvärderingar, utifrån det då?

TT:

Ja, absolut. Och det förstod nog väldigt många.

KN:

Är det som kallas edgen?

TT:

Just så.

LL:

Vilka förstod det då?

TT:

Alltså riskavdelningen vet ju vad edge är. Mikael König, vid något tillfälle, i
förbifarten, har jag själv pratat med. Alltså att jag inte känner bekväm med den
där edgen, för att han var på mig att det vore bra om du tog över fler och fler
positioner och jag tog över flera aktiepositioner, som Crafoord tidigare hade
handlat. Hennes & Mauritz, Astra Zeneca, Ericsson och Nokia. Därför att
optionerna förföll, positionerna försvann alternativt han stängde dom, så pass
mycket i alla fall, så att jag kunde ta över dom. Så att det var på en hanterbar
nivå. Däremot Omx och i synnerhet Dax var för stora och dom stängdes inte i
den takt som dom hade planerat att göra det. Och det var värderingen, den edge
på, ja jag vet inte när den växte och från exakt hur mycket, från vilken tidpunkt,
men i början av 2010 vet jag att jag fick en förfrågan, jag tror att jag fått någon
innan de också, och då var den väl på någonting mellan 400 och 600 miljoner
skulle jag tippa på. Sedan vet jag inte om det var i början av januari eller i slutet
av mars, men i första kvartalet.

LL:

Men förstod, du säger att König, kanske förstod. Han var medveten om edgen?
Var det fler som var medveten om den eller fördes det diskussioner?

TT:

Riskavdelningen var medveten om den. König var medveten om den. Crafoord
självklart och som jag förstått det även styrelsen. Men jag har som sagt inte haft
någon direktkontakt med styrelsen. Jag tror att jag fick vara med på något ett
möte, med Stefan Dahlbo, jag vet inte om det var februari eller mars 2010.
König satt visserligen också i styrelsen. Jag såg honom som vd. När jag säger
styrelsen så inkluderar jag inte honom. Mitt första samtal med Mats Qviberg
kom i maj 2010.

LL:

Stefan Dahlbo då, hur förstod han det här med edge, om vi börjar med den då?

TT:

Tidigare vet jag inte, på vårt möte som vi hade så jag kommer inte exakt ihåg
hur mötet började men man sa, ja vi har tydligen problem här och sedan, dom
hade haft flera möten innan, så att det var inte något presentationsmöte eller
sådant, så det var mer, vad är planen, hur kan man lösa det. Vad kan det kosta,
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tidsperspektiv osv. Det var mest Crafoord som pratade. Och dom ville ha med
mig, så att jag skulle säga om jag var av annan åsikt.
LL:

Och vad kostade, skulle det ha kostat att stänga ned?

TT:

Som sagt, jag vet inte hur mycket det skulle ha kostat att stänga ned, men edgen
var 4-500 miljoner skulle jag tippa på, ungefär vid den tidpunkten och i att med
att planen inte var att stänga omedelbart.

LL:

Skulle man stänga det omedelbart handlade det om det?

TT:

Då handlade det om det beloppet.

LL:

För det är priserna i marknaden egentligen.

TT:

Absolut.

LL:

Förstod andra det, att det här innebär att stänger man ner idag så får man dom
priser som finns i marknaden och det är edgen, eller skillnaden mellan
värderingen och dom priserna är edgen?

TT:

Det vet jag faktiskt inte, om dom förstod.

LL:

För dig är det uppenbart att det är så, eller borde vara så.

TT:

Ja, absolut. För Fredrik Crafoord är det också uppenbart. Det är hans positioner,
han har byggt upp den, så han är fullt medveten om det. Och jag vet precis innan
årsskiftet 2009-2010 så berättade Fredrik för mig att han hade träffat styrelsen
och att han hade sagt att man kanske ska stänga ner den här positionen.

LL:

Han hade sagt det ja?

TT:

Ja, och ta en förlust på 150 miljoner, eller 100, 100-150 miljoner, och han sa att
styrelsen inte ville göra det precis, jag tror att det var i mellandagarna, men jag
har för mig att det hade diskuterats om man skulle ta hälften av det beloppet
man hade nämnt, som var någonting 100-150 miljoner, dvs att man skulle ta 50
eller 75 miljoner.

LL:

Hur stor del av portföljen var det tal om då?

TT:

Jag vet inte vad edgen var vi årsskiftet. Jag skulle gissa på 250-300 miljoner.
Det är en ren gissning.

LL:

Är det vad man utgått ifrån då, när man pratar om stängning, det är edgen?

TT:

Som sagt, jag vet inte vad man diskuterat på mötena och jag vet inte hur Fredrik
Carfoord la fram det till styrelsen. Min egen spekulation är att styrelsen inte har
tagit den här edgen på allvar.

LL:

Var positionen större eller mindre då vid det årsskiftet, än årsskiftet innan?
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TT:

Den måste ha varit större.

LL:

Den var större, fast syftet var att den skulle svältas ut egentligen, men den var
större?

TT:

Men jag vet däremot inte om man kan säga att risken kan ha varit mindre, men
positionen kan ha varit större, men däremot så kanske man hade färre utstående
kontrakt, men som sagt jag är inte insatt på hur skulderna såg ut i
daxpositionerna.

LL:

Men du sa att det var något möte före årsskiftet. Var det något sådant där
måndagsmöte, eller är det något annat typ av möte?

TT:

Jag vet inte vad det var för typ av möte.

LL:

Måndagsmöten känner du till?

TT:

Ja, Crafoord sprang iväg måndag förmiddagar för att träffa, jag vet inte vilka
som var med på mötena, jag tror, König var definitivt med, Dahlbo, tror jag,
Qviberg också, i alla fall några gånger har jag för mig.

LL:

Men för din del då, då har du fört diskussioner först och främst med Fredrik
Crafoord säger du ja och ni var ense om att stänga omedelbart skulle kosta vad
edgen var?

TT:

Det diskuterades aldrig, det diskuterades aldrig, men edgen betyder ju skillnaden
mellan marknadspriset och det teoretiska, så det utgår jag ifrån att alla måste
veta om i den här branschen, sedan så vet jag inte om.. Edgen förändrades
mycket från dag till dag. Om det inte fanns några som helst marknadspriser då
uppstår det ingen edge. Då är det, det teoretiska priset som gäller. Om det
teoretiska priset 200 Euro och någon har en köpkurs på 100 Euro och ingen
säljkurs då blir värdet 100 Euro och om du innehade sådana kontrakt så fick du
en edge. Du har en ohörbart 200, men det är egentligen värt 100. Men det kunde
också vara fel, alternativt åt andra hållet. Så jag tror att av den anledningen.
Tidigare har inte edgen varit något problem. Det kunde slå, men det kunde slå 3
miljoner i min portfölj…

LL:

Rimligtvis borde den slå både upp och ner över ett nolläge om man säger?

TT:

Ja absolut. Förutom på vissa, om man utgår ifrån att någon annan har motsatt
position som värderar till marknadsvärden och som är market maker i dom
instrumenten, då lägger dom in priser i allting, så att det finns ett
marknadsmarknadspris och inte en gammal kundorder som är kvar från två
veckor tidigare eller något sådant.

LL:

Men att det uppstår en edge på det här sättet, det, vad jag förstår, beror då på hur
man sätter vollorna på dom där instrumentet och kunde man se något system i
det hur dom låg?
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TT:

Jag förstår inte riktigt.

LL:

Men var skapades edgen, på vilket sätt?

TT:

Ja, absolut, det beror helt på vad man har för teoretisk volatilitet ohörbart.
Sedan utgick vi ifrån en flat volatilitet, dvs. att inom en och samma månads
förfall så hade alla optioner samma teoretiska volatilitet, och så är det inte i
marknaden. Nedsidesoptioner har högre volatilitet än vad uppsidesoptioner har.
Så även om man har rätt volitilitet inställd på samtliga månader på at the money
striken, på det lösenpriset, så skulle det uppstå en edge, positiv eller negativ,
beroende på om man sålt eller köpt, upp respektive nedsida.

LL:

Det man brukar kalla för skewen då?

TT:

Precis.

LL:

Kände man till det här, att det får den här konsekvensen att ha samma volla rakt
igenom på en månad, att man får den här effekten?

TT:

Ja, absolut, det här diskuterade dom vet jag, tidigare.

LL:

Vilka är det du pratar om då, dom?

TT:

Crafoord, riskavdelningen, vd:n.

LL:

Pratar vi om Stefan Dahlbo då, eller König menar jag?

TT:

König ja. Jag tror att det här frågan tagits upp tidigare, 2006-2007 tror jag. Inte
på grund av att det fanns några problem kanske, ska man värdera på det här
sättet eller inte. En strategisk fråga.

LL:

Sedan har det naturligtvis betydelse var man lägger den teoretiska vollan i
förhållande till at the money priserna och hur såg, kan man se någonting där i
det här fallet. Om vi tittar fram till årsskiftet först?

TT:

Årsskiftet 09-10. Ja, strategin som sagt som användes var att man justerade
volatiliteten efter marknaden i långsam takt. Dvs. om någontting händer idag, så
att marknaden blir väldigt volatil, vi säger att det går ner 5 procent. Då kanske
volatiliteten stiger från 20 till 30. Vid sådana situationer brukade vi justera upp
volatiliteten från kanske från 20 till 22, eftersom dagen efter, eller en vecka
senare så kom volatiliteten ner igen. Så på något sätt ett glidande medelvärde.
Men det var fortfarande godtyckligt och i min portfölj så justerade jag väldigt
ofta. Det märktes inte ens av, därför att det handlade om några hundra tusen
kronor. Och det hade jag kunnat tjäna eller förlora på en vanlig tradingdag. Men
för Crafoord som hade ett vega på, jag vet inte 10-20 miljoner kanske, så var det
en vollapunktsjustering ganska mycket. Och när någonting stort hände och
volatiliteten förändrades 10 punkter på en dag, så skulle det innebära en
förändring i edgen på kanske 200 miljoner på en dag. Och dagen efter kunde det
bli värre eller allting kunde komma tillbaka.
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LL:

Men eftersom det uppstår en så här stor edge, så borde det väl ha
uppmärksammats var den skapades någonstans och utifrån vilka vollor som inte
riktigt stämmer med marknadensvärdet?

TT:

Ja.

LL:

Och vad kunde man se där?

TT:

Vilken option som skapade det?

LL:

Ja, eller vilka månader rättare sagt.

TT:

Ja, resultatrapporten innehöll ju förutom framsidan, sammanfattningen, varenda
position och på varenda position så fanns en edgekolumn, så det framgick
tydligt.

LL:

Vilka instrument, alltså vilka månader var det som edgen skapades då?

TT:

Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Instrument var dax till 90 procent och Omx
till 10 procent, kan man säga. Vilka månader det var vid just årsskiftet kommer
jag faktiskt inte ihåg.

LL:

Men var dom nära i tid eller var dom långt fram i dit, där det skapades?

TT:

Vid årsskiftet 09-10 så minns jag inte om vi hade några längre positioner i dax
än till juni eller september. Decemberoptionerna tror att jag att Crafoord började
handla i, kanske i februari, mars 2010. Och återigen, det här är vad jag minns ,
jag är inte helt säker.

LL:

Men var det på dom, juni och senare eller vilka var det i tid som edgen?

TT:

Dom som edgen slår mest är ju, om man utgår från att det inte finns några
konstiga priser i marknade, att det bara är på grund av skewen och volatiliteten,
så är det alltid dom optioner som är längts bort som har störst vega och det är
dom som slår mest. Vid årsskiftet så var det nog juni eller september optioner
som hade mest edge tror jag, rimligtvis.

LL:

Och där låg då rimligtvis den teoretiska volatiliteten lägre då än marknadens då?

TT:

Ja, eller tvärtom då, om de hade utställda optioner.

LL:

Kommer du ihåg hur det var, om det var innehavda eller utställda, lång eller
kort som man säger?

TT:

Jag tror att det var både och. Juni månad nersida hade han utställda optioner.
Han hade köpt september emot och därefter hade han sålt december, har jag för
mig. Men december tror jag att han först gick in i februari mars 2010.

KN:

Var det något forum eller någon diskussion om det edge, som du var inblandad
i?
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TT:

Nej.

KN:

Diskuterades det aldrig?

TT:

Jo, dom hade diskussioner. Vi hade med riskavdelningen, så hade vi i alla fall
månatliga volatilitetsgenomgångar. Då fick vi en excelfil, där riskavdelningen
hade poängterat vad dom tycker är, ser rätt och fel ut. Ohörbart grönt, gult och
rött. Dom gula var kanske gränsfall. Dom röda skulle vi kommentera alternativt
ändra. Allting lång ju i Crafoords på Omx och på Dax, dom få anmärkningar
som vi fick på våra andra 30, 40, 50 bolag, var kanske 1, 2 stycken, som var röd.
Ja vi rättar till det. Och så rättade vi till, det var kanske resultateffekt på kanske
50 tusen kronor liksom.
Men absolut i Dax och i Omx var det mycket som lyste rött av dom hade absolut
en diskussion.

KN:

Vilka var det du nämnde, Crafoord och risk, var det några fler som var
inblandade i dom diskussionerna?

TT:

Inte i specifika månader, eller strikar eller positioner, det tror jag inte König
eller Dahlbo la sig, men generellt sätt tror jag dom hade en diskussioner ja, om
att, ja men det verkar finnas ett problem och osv.

LL:

Du sa att det var någon diskussion här i slutet av 2009 och man diskuterat 100
eller 150 miljoner, var det du sa, som Crafoord hade framfört då, men ville man
inte ta då med andra ord?

TT:

Det var det Crafoord sa till mig, jag var inte med på mötet.

LL:

Var det inte du som var motståndare till det då, vet du vem han träffade exakt?

TT:

Det vet jag inte. Som jag förstod det var det Dahlbo och Qviberg.

LL:

Dom ville inte gå på det, av något skäl, vet du vilket skäl det var?

TT:

Nej, det vet jag faktiskt inte. Som sagt, jag vet inte på vilket sätt Crafoord
presenterade det, om han presenterade det som, ja vi har ett problem och dom
frågar. Hur kan vi lösa det och han säger, ja om vi väntar ut det, så löser det sig,
eller om han säger, det finns ingen lösning, vi måste stänga det. Det beror lite
grann på hur diskussionen har gått.

LL:

Känner du till den genomgång av portföljen som skedde i mellandagarna, eller
värderingsmässigt, man tittade på volatiliteten då?

TT:

Ja, som vid varje månadsskifte så gick vi ju igenom med Agneta och Nina och
Per på riskavdelningen, men som sagt jag var inte inblandad i Crafoords
positioner. Ja, det där får ni ta med honom.

LL:

Vet du vad man kom fram till, vad det resulterade i, den genomgång som
skedde?
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TT:

Jag minns inte, det var vid något kvartalsskifte där riskavdelningen sa att den
här måste ni rätta till och det gjordes någon nedskrivning. Nu gissar jag igen,
men jag har för mig att det var en siffra på 13 miljoner kronor eller något sådant.

LL:

En nedskrivning?

TT:

Ja vet inte vad det var, det var en specifik position eller en månad, som dom
skrev ned resultatet på för att riskavdelningen inte ville acceptera det, eller något
liknande. Men det var som sagt ingenting direkt som jag fick höra från Agneta,
utan det var Crafoord som sa. Vi skriver ned resultatet med x-antal miljoner.

LL:

Vi tänkte fråga dig om en vegaanlys som har skett den 21 december. Vi kallar
den för bilaga D, bara för att veta vad vi har för papper. Och där har man då
värderat, du kan titta på det här, där har man då dax januari mars värderats
teoretiskt till volla 27,5.

TT:

Där, just det.

LL:

Och implicit för at the money var 25. Och juni och december värderades till 20
medan implicit volla låg kring 25.

TT:

Just det.

LL:

Och resultateffekten vid värdering rak volatilitet, det kanske du inte ser där, det
ser du här på en sammanställning som finns, den var 240 miljoner på dax.

TT:

Ja just det.

LL:

Och varav mars 82 miljoner och juni 152 miljoner, det ser du där, på xl listan.

TT:

82 miljoner, just det, i mars.

LL:

Och juni 152.

TT:

Ja, jag ser den, det stämmer. 152.

LL:

Och så ser man att edgen, det ser du på bladet med sammanställningen, att den
var 583 i dax.

TT:

Ja, just det.

LL:

Sedan har vi sett av annat, vad som har skett sedan då, att man ändrat januari
och mars fram till årsskiftet, mars från 27,5 till 25. Det skulle ha kostat 82 då,
det kan ha kostat lite annorlunda vid årsskiftet, men då skulle det ha kostat 82.

TT:

Den här är från?

LL:

21 december.

TT:

Okej, och det här är från sista.
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LL:

Nej, det är samma.

KN:

Exakt 2 år sedan.

TT:

Det är det.

LL:

Vet du vilka diskussioner som fördes om sänkning av morsvollan?

TT:

Det minns jag faktiskt inte.

LL:

Det minns du inte. Kan du förstå varför man sänkte marsvollan, men inte höjde
junivollan.

TT:

Ja, som sagt, det kan jag inte svara på, utan att sett hur prisbilderna såg ut.
För det är svårt att utgå från en prisbild som är vid ett tillfälle, så att om man
bara tittar på det. Det kan i och för sig vara så vid ett tillfälle och det såg korrekt
ut. Det kan vara så för att man valde att göra så. Det vet jag faktiskt inte. Då
måste jag se hela prisbilden för att kunna.

LL:

Man kan ju se att den inte på något sätt är linjär och den ligger alltid på den sida
som är förmånligast för värderingen?

TT:

Vad menar du med linjär?

LL:

Ja, marsvollan var 25 och juni 20 och januari var.

TT:

27,5 står det där.

LL:

Ja, den blev 25 så småningom.

TT:

Ja, den ändrades ned till 25.

LL:

Den var 27,5 då, men junivollan är 20 då.

TT:

Just det.

LL:

Och i 20 ser man att det är utställda positioner.

TT:

Ja, just det. Ja, det är uppenbarligen fel. Samtidigt så tror jag såsom man
motiverade det tror jag är att den korta månaden, där det finns likviditet,
tillräckligt bra likviditet i marknaden, går inte att argumentera bort om att det är
det som gäller. Om prisbilden i juni när det är fortfarande är över 6 månader
kvar till förfall, det kan däremot argumenteras om, riktigt så är det inte. Så
mycket skulle det inte kosta att stänga fram tills det datumet. Om dom priserna
och spreadarna som finns 6 månader innan förfall, dom brukar vara ganska
breda också. Det kan ha varit ett argument för att man lät bli att ändra juni, men
att man ändrade mars.

LL:

Du sa att du var inte med och satte dom här vollorna?
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TT:

Nej,

LL:

Men du fick ta del av dom?

TT:

Ja, i xl filen som vi får riskavdelningen varje månadsskiftet, den inkluderar alla.
Och då tittade jag på dom som var röda och så gick jag igenom dom som
tillhörde mig eller mina anställda. Om dom här måste vi ändra på. Det var som
var dax och omx, som var i stort sett dom enda, dom flesta röda, sa jag, dom här
får ni ta med Crafoord.

LL:

Skulle du ha satt vollorna så där om det varit din portfölj då?

TT:

Det kan jag inte svara på. Jag hade inte haft den här positionen från början, om
det varit min portfölj.

LL:

Vi kan gå tillbaka till edgen.
Och edgen under dom senaste åren har du någon bild av, du var inne på det
tidigare, hur den hade utvecklats?

TT:

Den har succesivt vuxit.

LL:

Den har succesivt vuxit och kan man säga något generellt om vad det ger sken
av?

TT:

Vad det ger sken av?

LL:

Vad kan vara orsaken till att den växer?

TT:

Ja, antingen att man inte vill visa förluster. Det kan också vara för att positionen
i sig växer, att den procentuella felvärdering inte har vuxit, men att positionen
har vuxit. Det är väl dom.

LL:

Vad kan det ha varit fråga om i det här fallet då, orsaken till det?

TT:

Säkert både och, men det är min spekulation. Med facit i hand, så är det både
och uppenbarligen. Positionen har blivit större. Det vet vi de facto och slutnotan
hamnar ju på över en miljard. Och eftersom det fanns en edge på, vad stod det i
era papper, 300 miljoner vid årsskiftet, som var 900 miljoner när jag tog över
positionen i maj, så har den uppenbarligen vuxit till det negativa.

LL:

Är det så att det kan vara till stor del till följd av att man inte vill visa förluster?

TT:

Det kan det absolut vara.

LL:

Men vilka kände till det då?

TT:

Ja, så som jag uppfattat det, hela riskavdelningen, Fredrik Crafoord, Mikael
Köning, Stefan Dahlbo, Mats Qviberg. Sedan så vet jag inte om Mats Qviberg
de facto vetat att edgen är på si eller så många miljoner. Återigen min kontakt
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var ju med riskavdelningen och Crafoord. Jag hade ingen dialog var sig med
Dahlbo. Jag kan bara komma på ett möte, våren.
LL:

Ja men du säger uppenbarligen, för dom här, vd, styrelseordförande och Qviberg
då.

TT:

Ja.

LL:

Varför är det uppenbart att dom som ha förstått att man inte ville redovisa
förluster, att edgen..?

TT:

Nej, jag säger att, såsom jag har förstått det, i och med att det pågått
måndagsmöten osv. som jag har förstått det så har dom diskuterat problemen i
Crafoords position på dessa möten och återigen. Jag vet inte hur det lagts fram
från Crafoords sida, om han har sagt, vi måste ta en förlust omedelbart, eller om
han har sagt. Skjuter vi på det så löser det sig, det blir inte så illa. Det vet jag
inte hur han har framfört det. Men att det har funnits problem som jag har
förstått det, har Mats Qviberg definitivt vetat om.

LL:

Kan man säga nuvärdesproblem då, som det ser ut just då?

TT:

Ja, absolut, ja.

KN:

Du sitter där som tradingchef och får ta del av alla siffror, även inklusive FC
portföljen.

TT:

Ja.

KN:

Och som du berättade, det var rött och guld och allting, och ser alla dom där
röda. Ifrågasatte inte du någonting då, även fast det kanske inte tillhörde. Var
det någon diskussion du hade med anledning av dom här. Det måste ha varit rätt
mycket rött på FX portföljen.

TT:

Ifrågasatte gjord i form av att vid dom flertal tillfällen som Köning ville att jag
skulle ta över positionen, sa jag. Nej, jag vill inte ta över positionen. Det där är
ingenting som jag vill ta i förrän det där är stängt. Och då frågad dom, hur
mycket måste han stänga innan du kan tänka dig att ta över. Är det 50 procent
eller hur mycket. Då sa jag. Det är nog 98 procent, så det är en väg dit. Ganska
lång bit kvar.

KN:

Framförde du varför, eller fick dom reda på varför du ville att så mycket skulle
stängas ner.

TT:

Jag tror att det var ganska uppenbart. Dels för att det fanns en stor edge i det,
och dels för att positionen var så pass stor. Så att även om allting var helt rätt
värderat med noll i edge så hade jag tackat nej till det. Tanken var att jag kanske
skulle handla dax och eurostocks och lite andra utländska index i framtiden. Jag
ville bygga upp avdelningen. Jag skulle lära mig det långsamt. I forma av 50100 kontrakt och inte 50 000 kontrakt. Så det var främst, även om den är helt
rätt värderad, så vill jag inte ha den. Dessutom finns det en stor edge och om
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någon säger att vi vet att det finns en stor edge, men stäng den du. Nu sa dom
inte det, men även om dom sagt så, så hade jag sagt nej, för jag vet inte, året
efter, hade dom här positionerna eller förlusterna uppkommit om jag tagit över
daxpositionen och jag vet inte vad som sagts på dom här mötena, då kanske om
Mats Qviberg och herrarna inte vetat om det här och sedan, efter att Tamer tog
över det här, då dök det upp förluster. Av den anledningen, nej jag bygger upp
min egen position i framtiden, om jag ska handla Dax. Jag vill inte ärva
någonting som är så pass stort.
KN:

Är det alltså slultledningsförmågan att, när du ser det här 2009, att om du skulle
stänga ned det här skulle det kosta pengar?

TT:

Mm.

KN:

Är det på det sättet, eller fattar jag fel?

TT:

Ja, men kosta pengar. Jag vet inte om det var 50 miljoner eller 300 miljoner.
Men 50 miljoner är väldigt mycket pengar. Jag tjänade 2009 30 miljoner tror
jag.

KN:

I din portfölj?

TT:

Ja, precis. Vi hade väl en budget på hela avdelningen på kanske 60 miljoner, så
det kanske bara, inom citationstecken, var 50 miljoner det handlade om, men det
var fortfarande 50 milj var väldigt mycket pengar i min värld och för vår
avdelning. Det var nästan en årsbudget.

LL:

När det gäller edgen, det kunde ju vara stora förändringar från dag till dag.
Känner du till att edgen förändrades vädligt mycket från den 29/12 till den
30/12, sista handelsdag.

TT:

2009?

LL:

Ja.

TT:

Då var jag faktiskt på semester. Jag var bortrest över nyår. Så jag vet.. Även om
jag varit där hade jag nog inte mints det.

LL:

Har du hört något eller fått del av någon diskussion om att den gick ned väldigt
mycket, den gick alltså ned från 721 den 29:e till 281 miljoner den 30:e?

TT:

Nej, det låter inte bekant.
Just på en dag?

LL:

Ja, just det.
281 blev den sista dagen då.

TT:

Va sa du?

LL:

281 blev det i bokslutet, om man säger, sista dagen.
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TT:

Och hur var den dagen efter, flög den upp igen?

LL:

Ja.

TT:

Okej, det är ingenting som jag känner till, hur det har gått till, men det är
uppenbarligen någonting som har hänt där.

LL:

Du säger uppenbarligen? Vet du hört något, eller vet du någonting?

TT:

Nej, men eftersom edgen har trendats upp tidigare och precis vid årsskiftet så
gått ned från vad sa du 721 till?

LL:

Ja, till 281.

TT:

281, för att dagen efter gå upp, så.. men vid årsskiftet så händer det också. Det är
många olika intressen. Folk som har positioner i någonting, vill lägga in ett pris,
för att det ska finnas ett pris, så det är många som har motpositioner, som vill att
det ska finnas ett pris. Det är många som har intressen i att lägg in ett pris för att
få ett marknadspris att ändra sig vid månadsskiften och årsskiften.

LL:

Alltså, det händer att man gör så, eller vad menar du?

TT.

Genom att folk gör bokslut. Det var ju det Carnegiekillarna var anklagade för
också, att ha lagt in felaktiga priser vid månadsskiften. Så det finns ett
ekonomiskt intresse från alla parter att ha stängningspriser som antagligen
gynnar dom själva.

LL:

I det här fallet, vad skulle du se att det gynnade för syfte att..?

TT:

I det här fallet, om edgen går från 721 till 281, så gynnar det självklart HQ.

LL:

Ja, på vilket sätt då?

TT:

Resultatsmässigt.

LL:

Men edgen är ju egentligen en skillnad mellan vad marknadsvärdet och?

TT:

Det rapporterade resultatet förändras ju inte, men däremot när man jämför mot
hur marknadsvärderingen, så ser det rapporterade resultatet vara fel med bara
280 istället för 720.

LL:

På så sätt har edgen stor betydelse menar du?

TT:

Jag vet inte vilka som tittar på det där, det kan. I och med att det ohörbart
förändra bokföringen, bokslutet, på det sättet har det ingen effekt, men det är en
genomgång… förhörsledarna bläddrar med papper och viskar i bakgrunden.

LL:

Men du känner inte till vad som orsakade det här just då, den dagen.
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TT:

Nej, det gör jag inte.

KN:

Ohörbart du sa, att vänta ut positionerna, eller man väntar ut?

TT:

Ja.

KN:

Vänta ut, vad menar du med det.

TT:

Om man ser, hur ska jag förklara. Om jag säger att jag köper den här för 50 kr
idag och sedan säger du att den här har en livslängd på ett år, eller på 50 dagar
säger vi. Så den här ska minska med 1 kr per/dag. Men det som händer är att den
här går ned av någon anledning till 20 kr dag ett, men den kommer med hög
sannolikhet var värd noll om 49 dagar, som är kvar, då kan man då, om man
väntar 30 dagar med en linjär nedgång. Då är den rätt värderad efter 30 dagar,
det är 20 dagar kvar. Det är det jag menar, om man väntar i 30 dagar då kommer
den att ha tappat så mycket så att den är rätt värderad.

KN:

Och då avslutas den också?

TT:

Precis. Sedan kan det hända saker, som gör att. En option är ju. Det är väl
försäkring. Det är som en bilförsäkring, men om du köper 10 sådana, men du
äger ingen bil. Då vill du att dom bilar du har försäkrat ska bli stulna eller råka
ut för olyckor, för det är då du får ut pengar. Men om ingenting oväntat,
extraordinärt händer, då förfaller optionerna och då har man svält ut dom.

LL:

Ja, vi kommer tillbaka till frågetställning. Innan vi lämnar dom här vid årsskiftet
kanske bara skulle fråga. Dom här optionerna det avsåg, som edgen uppstod på,
det var två Omx optioner, en som heter A 660 och en som heter A 700 och dom
gick till lösen i januari.

TT:

Just det.

LL:

Och där har de priser som lagts in. Det är inte avslut, utan order som har lagt in.
Du vet hur era maskiner är inställda.

TT:

Absolut.

LL:

För då tas köp och säljkurser då.

TT:

Just det.

LL:

Där har då, en 660 med lösenpris 660, den har då. Den 30:e var index 951 på
Omx, 951,72 och det innebär att den borde ha ett realvärde på ungefär 292 kr då.

TT:

Det låter rimligt.

LL:

Men där var, 75 kr tror jag det var på den. 10 kontrakt, köpa.

TT:

Okej.
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LL:

Varför gör man så? Det var på samma sätt när det gäller den här 700 också. Det
var 700 också samtidigt.

TT:

Det beror på vem som lagt in den. Om det är en order som legat där länge.

LL:

Nej, den dök bara upp plötsligt, just innan stängning.

TT:

Det låter misstänksamt.

LL:

Varför gör man det då?

TT:

För att man hoppas att det inte ska komma in något annat pris eller avslut och att
det ska bli värderingen.

LL:

Och varför väljer man en omx option, alltså felvärderingen som jag har förstått
har ju varit på dax, eller fel, edgen i alla fall.

TT:

Det har jag ingen aning om. Om man vill manipulera någonting genom att göra
en sådan grej. Jag har ingen aning om varför man väljer omx framför dax.

LL:

För det blev en negativ edge, om man säger, tack vare den här.

TT:

Okej, jag har ingen aning faktiskt.

KN:

Det har inte förts några diskussioner på HQ efter, som du känner till.

TT:

Vad det gäller den här omx positionen. Nej jag har ingen aning. Jag har inte hört
någonting om det.

KN:

Hur länge var du ledig över nyår?

TT:

2009. Jag kommer inte ihåg. Jag har varit borta varje nyår senaste 3 åren. Första
året var det inte, året innan. Jag brukar vara borta en vecka.

LL:

Du sa att det var först i maj som du började handla på den här portföljen då.

TT:

Som jag fick ansvara över stängningen ja.

LL:

Och vad gjorde du då?

TT:

Då gjorde jag det jag blev tillsagd att göra.

LL:

Av?

TT:

Av Nachemsson.

KN:

Och då är du inne i maj då?

TT:

Ja, det kan ha varit i början av juni också. Jag minns inte när han kom in. Men
det var i stort sett direkt efter att jag fick uppdraget att stänga.

Förhör, 2011-12-21 10:10 diarienr: 9000-K1634-10

247

LL:

Och vad skulle du göra, eller vad gjorde du då?

TT:

Ja, det som hände var väl egentligen att. Den ursprungliga planen var att stänga
den här positionen på bästa möjliga sätt fram till nyår. Eftersom det fanns ett
juniförfall framför oss som var ganska stort, så var den omedelbara risken var i
juni. Varför jag koncentrerade mig på att stänga den först. Och att stänga den
medförde ju en del förluster. Och allteftersom jag började ta förluster så..

LL:

Det är förluster på junioptionerna då?

TT:

Ja, precis.

LL:

Och varför medförde det förluster då?

TT:

Därför att det fanns en skew. Att den teoretiska värderingen överensstämde med
marknadsvärderingen och delvis också för att man påverkar också marknaden
när man köper stora mängder. Om man köper 1000 kontrakt gör man det på
säljkurs i värsta fall, eller bättre. Men om man vill köpa 30 000 kanske inte det
går.

LL:

Men då när du började stänga juniförfallen då, så korta ni korta där då i
huvudsak då.

TT:

Ja, nedsidan var vi korta. Sedan sa man att jag skulle.

KN:

allteftersom förlusterna kom så, sa och sedan…

TT:

Det jag skulle komma till. Någonstans där blev jag ombedd att lugna ned mig
litegrann. Därför att dom skulle komma med likviditeten och hur mycket
förluster vi kan ta.

KN:

Och dom är?

TT:

Dom är, Mikael Nachemsson och sedan hade jag även en dialog med vår
finanschef och var det någon mer.

LL:

Vad hette hand då?

TT:

Ee.

LL:

Är det Arnelund?

TT:

Arnelund. Risk var inte involverad i det där. Det var, om någon mer. Ja, det var
Arnelund som jag ringde och kollade med. Hur mycket kan jag ta idag. Jag
tänkte stänga det här och här. Det kommer att medföra 200 miljoner i utflöde av
pengar. Det kommer att medföra en förlust på låt oss säga 70 miljoner och då
fick jag ja, det är okej, kör. Sedan efter några dagar, eller jag vet inte hur lång tid
det var, så sa han, nu börjar pengarna ta slut. Av den anledningen att
nyemissionspengarna inte kommit in. Det skulle hållas en extra bolagsstämma

Förhör, 2011-12-21 10:10 diarienr: 9000-K1634-10

248

och sedan skulle pengarna komma in i juli eller vad det var. Och då sa okej. Vi
har en risk som måste stängas, så ni är medveten om det. Och därefter fattade
styrelsen beslut att sälja fondbolaget, för att få in pengar snabbare. Och därefter
så kunde jag stänga i högre takt. Och som jag förstod det hade man fått så pass
mycket negativ publicitet redan. Det var kunder som var oroliga. Det var
anställda som var oroliga och i samband med det hade man beslutat. Vi stänger
det här, pang bom. Det får kosta vad det vill, innan halvårsskiftet så ska det vara
stängt allting. Istället för i långsam och på ett ekonomiskt försvarbart sätt, fram
till årsskiftet, gjorde vi det på 3 veckor tror jag det var faktiskt.
LL:

Ja vi kommer tillbaka till dom här, dom affärer som du har gjort också, men
först tänkte jag fråga om att, som vi var inne på tidigare, så var vid årsskiftet, så
var volatiliteten i odax januari 22, i mars 25 och odax juni 20. Den var lite högre
på den lista som du såg, men sedan ändrades den då innan årsskiftet. Däremot i
volatilitetsgenomgång som skett. Ja när det gäller årsskiftet kan du se här, det
finns ett pm den 11 januari, det här kallar vi för bilaga L. På sid 2 framgår just
det ja sa.

TT:

Ja, just det.

LL:

Sedan i volatilitetsavstämning den 31 maj, då ser det på ett helt annat sätt, när
det gäller dom här volatiliteterna för dom här månaderna. Nu finns inte januari
och mars kvar naturligtvis.

TT:

Det är här nere jag tittar eller?

LL:

Där nere ser du urklipp ur något xl blad.

TT:

Ja, just det.

LL:

Där har den teoretiska volatiliteten för juni stigit till 33..

TT:

Ja.

LL:

medan den implicita den var 23. Det var väl ungefär som vid årsskiftet.

TT:

Ja.

LL:

Men där har nu HQ i juni haft en lång position, men varit korta vid årsskiftet,
som du såg tidigare.

TT:

Ja, just det. Ja.

LL:

Men här i sista maj är det du som varit med och tittat på volatiliteterna då?

TT:

Ja, absolut.

LL:

Men hur förklarar du skillnaden i volatilitet, här ser man också att den
teoretiska, den sjunker radikalt framåt i tiden.
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TT:

Den värderingen som gjordes i slutet av maj. Dom här volatiliterna, nu vet inte
jag om den här volatiliteten var på 33 när jag fick över positionen och jag lät den
vara där, om den var på 35 och jag sänkte den till 33. Om den var 23 så kan jag
nog i alla fall säga att jag har nog inte höjt den till att bli mer fel än den var. Vid
den tidpunkten, allt jag gjorde fick jag ju fråga om först. Ska jag ta en förlust på
så här mycket. Jag tänkte göra det här. Tycker ni jag ska göra det osv. Så jag
fick ju. Jag skulle inte få ändra den här september 30 till 31 eller 29, vid den
tidpunkten, som skulle innebära en resultateffekt på 45 miljoner. Så allt som jag
gjorde efter att jag fick ta över den här positionern, fick jag flagga för innan jag
gjorde det. Jag tänkte stänga den här positionen, det kommer att kosta så här
mycket. Jag tänkte rätta till volatiliteten på den här och den här striken. Det
kommer att medföra det här och det här resultateffekt. Och då fick jag, kör på
det, eller nej men vänta med det. Så jag fick ganska klara instruktioner om vad
jag skulle göra och inte göra. Inte för att de hade åsikt om att det skulle vara 33 i
volatilitet istället för 31, utan mer av effekterna i form av resultat och pengar.

LL:

Om man sänker volatiliteten längre fram i tiden, det var väl negativt vega där
vad jag förstår på september och december?

TT:

Ja, just det.

LL:

Då får du genast en resultateffekt om man sänker.

TT:

Absolut.

LL:

Men omvänt kan man ställa ut positioner och få en positiv resultateffekt.

TT:

Det kan man göra. Att man köper i september på 24 sedan har man 30 inställt, så
att man får en positiv effekt.

LL:

Mm. Eller ställer ut kanske.

TT:

I december i så fall, med dom inställnignarna.

LL:

Ja. Det ger ju dom möjligheterna. Kan man över huvud taget handla utan
resultateffekt om man har vollor ställda så här.

TT:

Om man gör flera affärer som tar ut varandra, eller om man hittar en strike. Om
den implicita volatiliteten är 25 procent och man har en teoretisk volatilitet på
20 procent, så finns det säkerligen någon strike på uppsidan som de facto är 20
procent i marknaden också. Så om man handlar i den striken då får det ingen
effekt på edgen.

LL:

Nej. Men tycker du att, så här i efterhand också, om man tittar på dom där
vollorna, skapar det en korrekt värdering av portföljen?

TT:

Nej.

LL:

Det blir inte alls rätt värderat?
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TT:

Nej, det ser vi här uppenbarligen. Det är 24 i implicit i september 2010. 25
implicit i december, men det har varit 30 respektive 20. Och jag tror faktiskt att
det var ännu större skillnad än så tidigare.

LL:

Och gör man affärer så får man handla på dom priser som det står i implicit
volatilitet på?

TT:

Ja, just så.

LL:

Då kommer vi osökt in på rullningar.

TT:

Mm.

LL:

Vad är rullningar för dig?

TT:

En rullning är att man köper en månad och säljer en annan månad. Alltså två
optioner med olika löptider. Om du har en position i juni och den börjar närma
sig förfall, då rullar man in den i en senare månad, genom att sälja ut eller köpa
tillbaka, var man nu har för position i juni. Att man flattar ut den. Och sätter på
motsvarande position en senare månad.

LL:

Kan man utnyttja det för att rullan latenta förluster eller orealiserade förluster
framåt i tiden?

TT:

Det kan man göra.

LL:

Har det skett?

TT:

Ja, om man inte stänger. Med dom inställningarna, som du just visade mig, så
om man då gör en rullning, med dom marknadspriserna och dom teoretiska
priserna, som du just visade mig, då har man gjort det jag.

LL:

Förlåt då har man?

TT:

Då har man tjänat.

LL:

Om man rullat ja.
Är det här någonting som. Vilka känner till att man kan göra så? Att man kan
åstadkomma en resultateffekt genom att stänga en position nära i tid och ställa ut
eller köpa en längre fram?

TT:

Det borde faktiskt alla känna till, tycker jag. Men jag vet inte vilka som känner
till att göra det. Förutom Crafoord och riskavdelningen så jag vet inte exakt.
Königs och Dahlbos och andra i styrelsens exakta kunskaper eller hur väl insatta
dom var i positionerna och vilka positioner som var rätt respektive fel värderade.
Det vet jag inte.

LL:

Har det förts sådana diskussioner om att man inte vill ta förluster, utan rulla
vidare?
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TT:

Ja anledningen till att positionerna inte har stängts, hela FC portföljen, att den
inte har avvecklat enligt den ursprungliga planen, som dom hade. Det är på
grund av att det antagligen skulle ha kostat för mycket att göra det och därför
skjutits in i framtiden. 3, 6 eller 12 månader i framtiden, med förhoppning om
att det inte ska bli några förluster eller i alla fall lägre förluster.

LL:

Men att skjuta in den i framtiden, utan att behöva ta en förlust. Då måste det
vara så att det teoretiska värdet, eller volatiliteten inte stämmer överens med den
marknadsmässiga?

TT:

Ja, men när man rullar, men sedan när den första positionen. I det här fallet juni,
när den har förfallit. Om man har en sista månad kvar. Då är det lite mer att
antingen, beroende på vad det är för position, att man svälter ut den. Om man
har sålt optioner och hoppas på att det inte händer så mycket, att man försöker
köpa den billigaste möjligaste skyddet mot ett katastrofscenarie. Och om man
blir lång i optioner, hoppas att det ska röra sig så mycket att man får in thetat,
tidsvärdestappet. Någonstans blir det bara en löptid kvar, om du ska stänga en
position. Givet att vi inte ska rulla ännu längre fram i tiden.

KN:

Om det då inte sker någon förändring i omvärlden. Då blir det en ganska stor
ohörbart om man rullar in positioner som man har rullat framför sig. Då
kommer förlusten där?

TT:

Det beror på vad det är för position. Om man är lång i optioner, som att
tidsvärdet minskar varje dag och marknaden inte rör sig. Då kommer man att
tappa tidsvärde varje dag i form av theta och då kommer man att förlora lite
pengar varje dag. Lite som i den här positionen. Vi hade theta ibland på 5-10
miljoner om dan. Om man har motsatt position. Då blir positionen för varje dag
som den går, så blir den mindre felvärderad, givet att det inte händer någonting
konstigt eller oväntat.

LL:

Dag ett resultat. Är det någonting, ett begrepp som ni har använt er av.

TT:

Ja, det är någonting som har diskuterats mycket vet jag. Jag har inte varit
inblandad i diskussionerna, men jag vet att Agneta och König har pratat mycket
om det och jag tror att det varit i samband med revisorer och finansinspektionen,
mer som ett strategiskt värderings, eller, ja.

LL:

Vad innebär dag ett resultat då.

TT:

Ja, det är väl just det här att. På grund av att man har en flat volatilitet. Om du
har t.ex. 20-volatilitet, teoretiskt på en månad. Om du då säljer nedsidesoptioner
på kanske 25.

LL:

Vänta lite, nedsides, du menar som under index då.

TT:

Precis. Så kommer volatiliteten. Den implicita på dom optionerna med all
sannolikhet att vara högre. Om du samtidigt köper och eller köper optioner på
uppsidan, så kommer dom optionerna att ha en lägre implicit volatilitet än dom
du har sålt. Och den affären kommer att leda till en teoretisk vinst dag ett.
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LL:

Det säger du att det har König och Agneta framförallt fört diskussion om i
samband med revisorerna, i det arbetet.

TT:

Ja, jag har hört att det diskuterats mycket om dag ett resultatet osv. Det är ingen
diskussion jag har varit med i. Jag tror att det varit mer liksom att man har
börjat. Ja, jag vet inte om det är någon som har haft invändningar på det eller vi
kanske ska ändra värderingsprinciper strategiskt och långsiktigt. Jag vet inte,
men jag vet att det förts diskussioner om det.

LL:

Det du var inne på tidigare, när du var inne på rullningar om rullar framåt i tiden
och får ett annat, marknadspriset är ett annat än det teoretiska, innebär också ett
dag ett resultat.

TT:

Det stämmer.

LL:

Jag tänkte fråga dig om någon rullning här.
Vi har något som vi kallar bilaga C.

TT:

Japp.

LL:

Och där är det då, den 10 december 2010.

TT:

Japp.

KN:

2009?

LL:

2009 menar jag förstås.

TT:

Just det.

LL:

Och där har vi ett mail först, som Pär Börgesson den 10 december 2009 skickat
till Fredrik Crafoord. Och då skriver han så här.
”Hej, Såg att du köpt L8200 dec 10, 36 000 kontrakt och sålt L7200 dec 10,
18 000 kontrakt. Varför gjorde du dessa affärer och till vilken volla gjordes dem.
Kommer Tamer att ta över dessa kontrakt eller kommer dom att leva kvar i
portfölj FC. Hälsningar Per
och så svarar då Crafoord.
2009-12-10 kl 15:58, det står nog längst upp på dom här.

TT:

Ja just det.

LL:

Affären gjordes i samförstånd med Tamer. Men vänlig hälsning FC.

TT:

Ja.

LL:

Och så har det varit en volatilitetsgenomgång den 30 december och där har de
fått ett teoretiskt värde av 60 miljoner drygt.

TT:

Ja.
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LL:

Jag tror att den ligger bakom där också, om vi lagt in den på sidorna bakom, om
du tittar.
Där är den nog, och då.

TT:

Nu hittar jag inte det här.

LL:

Vänta ska vi se då. Här har vi den. Den heter. 36 000, den sista som.

TT:

Där, just det.

LL:

36 000 kontrakt och du ser långt ut till höger så är teoretiska värdet 60 miljoner.

TT:

Just det.

LL:

Men marknadsvärdet uppges vara 34 miljoner då.

TT:

Ja.

LL:

Nu är det några dagar senare, i och för sig. Och sedan om du tittar längre bak så
ser ifrån SEB Future så har dom värde på positionen också.

TT:

3,7 miljoner Euro.

LL:

Just det, stämmer.
Och det här vad jag förstår, innebär ett dag ett resultat?

TT:

Ja.

LL:

Varför gör man så?

TT:

Ja, dag ett resultat kommer ju alltid. Det är som jag nämnde, inte en rullning
utan att man köpt och sålt kontrakt med samma löptid, för att ta fördel av
skewen.

LL:

Ja men skewen är vad jag förstår att marknaden har en annan värdering än vad
ni teoretiskt värderar själv?

TT:

Ja, det här en teoretiskt fråga. Vad är skew och skew landar i att egentligen så
varför skall en 5 procents nedsidesoption vara värderad till ett högre pris än en 5
procents uppsidesoption. Om det är 50 procents sannolikhet att börsen går upp
och ner, så borde dom två kosta lika mycket, men det är för att av naturen är
dom flesta investerare långa och dom vill köpa skydd mot att det går ner, inte
för att det går upp. Av den anledningen är efterfrågan på nedsidesoptioner högre
och därför blir priset högre och därmed kommer skewen. Och så är inte alltid
fallet. Det är 50 procents chans risk att det ska gå upp som ner. Och det här är ju
enligt många en felprissättning. Det är så det är, det är alltid så, men ska det vara
så. På lång sikt så går ju börsen upp oftast, så varför ska man då betala mer för
nersida än för uppsida. Och den här skewen, felprissättning vet jag inte om man
ska kalla det för, men ojämnheten i prisbilden för uppsidesoptioner, jämfört med
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nedsidesoptioner är ju någonting drar fördel av. Det har vi gjort mycket på HQ.
Där vi har som den här affären, att man köper den här Ludde 8200, att
volatilitetsmässigt så är den billigare att köpa än L7200 och då köper man sånt
och säljer den andra, just för att kunna dra fördel av skewen.
LL:

Ni har samtidigt rullat in latenta eller orealiserade förluster längre fram. Ska
man stänga så kostar det vad marknaden…

TT:

Absolut. Jag vill inte säga att jag har gjort det. Jag har fått fråga två gånger om
att skjuta det här in i framtiden. Båda gångerna har jag sagt. Nej det tycker jag
inte vi ska göra, för det här ska ju stängas. Det har varit Crafoord som har frågat
mig. Tycker du inte att vi ska rulla det här ett halvår. Då har jag sagt, nej jag
tycker inte att vi ska rulla det. För vi ska stänga det här. Jag tänker inte ta över
det. Om du rullar det och dom där uppe är med på det, så får du göra det, men
jag tycker bara att vi ska stänga det.

LL:

För han säger att affären gjordes i samförstånd med Tamer.

TT:

Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt, just den här affären, men att han ringer till
mig och säger, jag tänkte göra den här. Vad tycker du om det. Ja, jag tror
faktiskt att det kan ha varit den här affären. Det var en affär som han sa, kolla på
det här och det här. Jag tog fram prisbilden och tittade på dom optionerna. Och
han sa, ska man inte göra det här. Ja, det ser ut som en bra affär som man skulle
vilja göra och vid den affären sa jag också, men då gör jag den 1000 mot 2000,
inte du, 50 000 mot 100 000 gånger. Men däremot så tror jag att det är en bra
affär, sa jag. Jag minns inte om det var den här affären faktiskt, men om det inte
var det, så var det en liknande affär, därför att prismässigt så tyckte jag att det
såg ut som att det kommer att vara en bra affär som man kommer att tjäna
pengar på. För båda dom här optionerna ligger på uppsidan. När var det här. Det
här var ett år tidigare. Daxindex var inte i närheten av 7200 eller 8200. Jag
skulle tippa på att det var någonting mellan 5 och 6000.

LL:

Det stämmer nog.

TT:

Att affären gjordes i samförstånd med Tamer betyder absolut inte jag kommer
att ta över dessa kontrakt. Det är helt fel. Och att han, nu går jag tillbaka till det
jag sa senare. Jag tror att de första affärerna Crafoord gjorde i december 2010
gjorde han i början av 2010, februari mars trodde jag. Men om det här är då från
2009. Det ser faktiskt ut som om det här var en av de första affärerna som han
gjorde med den löptiden.

LL:

December 2010 ja.

TT:

Precis.
Sommaren 2009 var det, som den första rullningen skedde, som Crafoord
frågade mig om och det var en rullning till juni, från december 09 till juni 2010.
Och när han föreslog det, så kommer jag ihåg, om jag suckade eller skrattade åt
det. Men vi ska ju stänga det här. Ska du rulla igen.

LL:

Var det då därför att man inte kunde ta förluster?
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TT:

Jag vet inte om det var för att man inte kunde ta förluster. Det var för att det var
mer lönsamt, alltså att det skulle bli bättre resultat. Om det var för att tjäna
pengar eller förlora mindre, vet jag inte, men allt man gör, gör man i ett
vinstsyfte.

LL:

Eller att inte förlora?

TT:

Precis. Det är ekonomiskt försvarbara tankar bakom i alla fall, för att man skall
förlora mindre eller tjäna.

LL:

Vi kan fråga om en till sådan här rullning då, som är den 23 december.

TT:

Det där var dock inte en rullning, bara för tydlighetens skull.

LL:

Okej, det var med båda benen i samma månad?

TT:

Precis.

LL:

Det ska vi se om den här var det då. Det är möjligt, jag vet inte om det andra
benet var med på den här affären, det kanske vi har någonstans, jo det har vi.
Det är alltså den 23 december och där har vi en mailkommunikation som sker
lite senare till följd av det här.
Det är alltså Nina som började, Hernberg, den 28 december och det gäller då
15 000 dax junioptioner, 5600.

TT:

Börjar vi nerifrån.

LL:

Vänta då, jag ska se här så att vi får rätt här. Ja det gör man, det går baklänges.

TT:

Ja.

LL:

Hon börjar då med att skriva den 28 december.
”Vi ser att du sänkte vollan för odax mars från 27,5 till 26 i onsdags, dock utan
någon resultateffekt.”
Det var ju vad vi pratade om tidigare.

TT:

Ja just det.

LL:

Det skulle kosta då, vad sa jag, 82 miljoner att sänka till 25. Det var det man
gjorde också innan det blev färdigt.
”dock utan någon resultateffekt. Vad vilka transaktioner har neutraliserat
effekten av vollaändringen.”
Och då säger Fredrik. ”Jag köpte januari 5300 puts och sålde juni 5600 puts”.
Men nu pratar vi väl om en rullning i alla fall.

TT:

Det stämmer.
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LL:

”I samtalet med Stefan Dahlbo kom vi överens om att utnyttja skewen för att
minska värderingsrisken i mars. När det gäller januari är flexibel. Jag kan sänka
vollan till eller 23 om ni är ok med att mars då är högre”.
Och då svarar Nina. ”Kan du precisera hur du utnyttjade skewen. Till vilka
vollor köpte och sålde du”
Och då svarar Fredrik ”Ja sålde på 25 vol i juni”.

TT:

Ja just det.

LL:

Då kan man se också här av, bland dom sista sidorna här, så ser man också hur
vollan hade sett ut den 21 december och sedan hur det såg ut den första, eller
den sista var nog.

TT:

Är vi på sista eller näst sista sidan?

LL:

Näst sista bladet är den 30 december och bladet innan är den 21 december.

TT:

Okej.

LL:

Och då ser man om man tittar på dom här att det handlar om att man har, att det
varit ett innehav, en lång position, till att bli kort position på dom omptionerna.

TT:

Pratar du om juni eller januari.

LL:

Nu pratar jag om junipositionen.

TT:

Juni 5600 puts. Det är den där ja.

LL:

Du ser på näst sista sidan så står det att det är 11 750 kontrakt, som blir minus
3 250 kontrakt då.

TT:

Efter den affären.

LL:

Och han skrev ju, det framgår att det var 15 000 kontrakt, så det blir ju det då.

TT:

Just det.
Ja.

LL:

Då kan man också se att, det innebär ett dag ett resultat det här.

TT:

Ja.

LL:

Man får ju räkna på båda sidor där, i och för sig eftersom om man räknar att
man köper tillbaka och sedan ställer ut så att man blir kort. Därför blir det på
båda sidor.

TT:

Ja just det, absolut.

LL:

Och som jag förstår så handlar det om en resultatförändring om 55 – 60 miljoner
på den där optionen.
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TT:

Okej, ja.
Det motsvarade vegat i mars eller?
Det verkar stämma, vad sa du, 45-50 miljoner?

LL:

Eller 55-60 tror jag om man räknar på båda sidor.

TT:

Och han hade i mars 33 miljoner i vega, så han ändrade 1,5 punkt, så det blir
ungefär 50 miljoner. Dom resultateffekterna tar ut varandra.

LL:

Men däremot var det, det skedde rätt mellan marknadsvolatiliteten och den som
HQ hade satt. Skulle man sätta tex. Här har man alltså gjort affär på en helt
annan volatilitet än värderingen har varit.

TT:

Stämmer.

LL:

Skulle sätta marknadspriset så skulle det bli en väldig resultatförändring på hela
juni, om man skulle sätta vegat som han har handlat på.

TT:

Det stämmer.
En sak som jag ser här dock, i juni. Om man ska ha en flat volatilitet, som har
varit strategin, eller såsom man har värderat, alltid på HQ. I den här positionen, i
junipositionen, om man skulle ändra om volatiliteten i 5600 striken till
marknadsvolatiliten, den implicita volatiliteten på 26 procent som det står här, i
stället för 20 som man hade här, så skulle det bita en hel del på hans dom här
Fritte 7000 optioner, där han har 14 200 kontrakt. Vegamässigt så är den, den
enskilt största positionen i den månaden och den handlas ju de facto till 20
procents volatilitet implicit, vilket stämmer överens med den teoretiska. Här tror
jag att Crafoords tanke eller rädsla har varit att om marknaden trändar upp, så att
den här 7000 optionerna kommer i spel, då kommer den här volatiliteten som at
the money vid tidpunkten för utskriften här på 26 procent, den kommer
antagligen vara nere på 14-15 procent, skulle jag gissa på. Det i sig skulle
innebära att han har, kommer att få en stor förlust åt andra hållet, på den här.
Han kommer att behöva tvingas sänka den här ytterligare från 20 till kanske 15.

KN:

På grund av den stora positionen?

TT:

Precis uppe vid 7000. Då kommer det att ge ett omvänt problem. Då kommer
inte hans teoretiska volatilitet vara för låg utan den kommer att vara för hög, för
den implicita volatiliteten kommer inte var kvar på 20, det kommer ned till 15.

LL:

Men nu tittar man risk och marknadsförväntningar och vad som ska ske.

TT:

Marknadsförväntningar och dag ett resultat, absolut. Det stämmer.

LL:

Men som det ser ut, så är det en rullning som skapar ett positivt resultat.

TT:

Det stämmer.

LL:

Det pratade också om att skedde rullningar också, för att inte realisera förluster?
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TT:

Ja, för att inte realisera förluster kan absolut ha skett. Men jag tror inte bara att
var på grund av det. Jag tror att Crafoord gjort mycket saker som han gjort för
att han ser att det är en bra affär. För att han ska tjäna pengar på det.
Jag tror inte att han gjort affärer som han tycker är dåliga affärer.

LL:

Nej.

TT:

För att dölja förluster.

LL:

Vi ska fråga om en till också. Nu kommer vi fram i maj. Och då förefaller det
som att det är du som har gjort affären då.

TT:

Okej.

LL:

Och den kallar vi för N (Niklas).
Det är två ben då också. Det är en som heter L… Vänta nu, nu fick du två av
samma.

TT:

Det ser så ut ja.

LL:

Det är en som heter…

TT:

Den ena heter Ludde 6200 och den X5200. Det är ingen rullning, det är en
köpoption och säljoption i december månad.

LL:

Den här har, jag vet inte om du har läst finansinspektionens yttrande till
revisorsnämnden? Där har dom inte skrivit att det skulle var en rullning, utan det
är dag ett resultat som man tagit upp den under. Där har man menat att det blir
ett resultat på 211 miljoner, ett negativt resultat på 211 776 000 på den som
heter X5200.

TT:

Ja.

LL:

Och det är ju 20 000 kontrakt som köps, eller stängs då.

TT:

Det stämmer.

LL:

Jag tror till och fanns att det fanns 2000, just det, före transaktionen i exemplet
var nettopositionen i säljoptionen odax X5200 minus 18 000 kontrakt, eller
18 000, så det blev plus två då rimligtvis efter det här då.

TT:

Okej.

LL:

Sedan andra benet, odax L6200, minus 20 000 kontrakt.

TT:

Som jag sålt.

LL:

Som du sålt och det blev ett resultat positivt på 98 miljoner.
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TT:

Okej.

LL:

Har dom skrivit i sin sammanställning. Alltså nettoresultat på 113 664 000 kr.
Vad har du för kommentar till den?

TT:

Till varför affären är gjort.

LL:

Ja.

TT:

Det där är en riskstängning. Eftersom risken har legat på nedsidan. Vi hade
utstälda säljoptioner på nedsidan runt 5000 nivån i december i daxen och jag har
köpt tillbaka dom som var utställda för att minska risken och sålt ut uppsidan
mot det. Så det är egentligen en stängning, eller tvärtom mot vad Crafoord
tidigare gjort. För att neutralisera bort den risken jag haft.

LL:

Men affären åstadkom ett dag ett resultat då, på båda benen då?

TT:

Det är precis som förut, fast tvärtom i det här fallet blir det ett negativt dag ett
resultat. Eller dag ett vet jag inte om man kan säga. Dag ett var väl då man
gjorde det omvända.
Det här tror jag var den dagen då, som jag och Crafoord, eller då det fattade
beslut att man skulle stänga och vinstvarna, göra nyemmission osv. Jag tror att
Crafoord var faktiskt kvar den dagen. Vi gjorde nog den tillsammans tror jag
faktiskt.

LL:

Men affärerna görs ju på ett helt annat pris än vad värderingen är hos er på båda
benen?

TT:

Ja.

LL:

Och det kan användas i annat syfte också.

TT:

Det kan det.

LL:

Och då kommer man till frågan, vi var inne på juni tidigare. Hur kommer det sig
att junivollan vid årsskiftet var betydligt lägre än marknadens när HQ var korta
men tvärtom i maj var betydligt högre än marknadens när HQ var långa. Vi
tittade på båda tillfällena?

TT:

Hur såg det ut i maj, kan du upprepa det.

LL:

Då hade ni positiv vega.

TT:

Vi hade positivt vega och volatiliteten, den teoretiska var högre än den
implicita?

LL:

Ja just det.
Den var 33 eller någonting sådant där.
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TT:

Jag vet faktiskt inte, men förklaringen, dels måste man se till hur övriga
månader misstämde. Men i det här fallet var det inte fråga var fel eller inte.
Totalt sett var det uppenbarligen fortfarande väldigt mycket som var felvärderat.
Däremot varför den var lägre månaden vid årsskiftet när de hade kort vega, vet
jag inte. Varför den var högre i maj, i slutet av maj när man var lång vega. Dels
så behöver det inte betyda att man gjort en affär däremellan, utan att marknaden
rört sig, så att de positioner som varit lång har kommits spel, så att vegat har
blivit positivt. Sedan har det säkert gjorts jättemånga affärer på vägen, men i
början av maj, 5-6 maj någon gång, så gick volatiliteten upp väldigt mycket,
över en natt. Det var då USA börserna föll 10 procent på kvällen, när Stockholm
hade stängt och volatiliteterna på daxen i stort sett dubblades från. Jag minns
inte om det var från 20 till 40, och i samband med det så tror jag att Crafoord
höjde upp volatiliteterna, dom teoretiska. Jag vet om han hade 20 eller 25 eller
10 tidigare, men mot slutet av maj. Det blev ingen börskrasch utöver det, utan
det var bara en engångsgrej och volatiliteterna kom tillbaka ner igen. Och han
hade höjt till 30, det kanske var t.o.m. 35-40 när han höjde till 30 och sedan när
det kom tillbaka ner igen till 20. Volatilitetsinställningarna påverkar även deltat.
När man har en viss volatilitet, så har man ett visst delta. Ändrar man om
volatiliteten så förändras ju även deltat. Så för varje gång man ändrar om upp
eller och ner, så förändras ju deltat också. Det har också varit lite anledningen
till varför man har velat använda den här strategin, att man kör mean reverting
och långsamt ändra istället för att ändra upp till 30 ena dagen och sedan ner 25
nästa dag. Dels på grund av att det blir jättestora resultatkast, som är väldigt
kortsiktiga. Man har inte riktigt koll på det riktiga tradingresultatet och dels just
på grund av det här.

LL:

Vi måste också fråga, som en konsekvens av det här.
Hur kommer det sig att i de månader där HQ var långa hade en högre volla än
marknadens och i månader med korta innehav hade en lägre volla än marknaden
och att den teoretiska volla inte var linjär över tiden?

TT:

Teoretisk volla tror jag vi haft en regel på att den skall vara linjär.

LL:

Ja den var inte det vid årsskiftet i alla fall. Det var ju en puckel. Den var linjär
mot tiden i maj.

TT:

Du menar för en kort månad var den låg, sedan var den hög och sedan var den
låg igen. Det har vi inte haft. Om det hänt vid ett tillfälle, så är det snarare ett
undantag. Och tror jag dom i så fall justerat.

LL:

Det var ju så vid årsskiftet, och det stämde överens.

TT:

Det var ju ett mail där, vi läste alldeles nyss. Där Crafoord hade frågat, jag kan
göra det här om ni är okej med att mars är högre än någonting annat, eller vad
det var, precis. Han frågar om han får avvika från den regeln att det ska vara
linjärt över tiden.

LL:

Mm.
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Det har ju framförts också, du var väl inne lite grann på det själv också, att om
man har låtit dom här positionerna löpa ut, och inte tagit t.ex. under första
halvåret 2010 tagit nya positioner.
TT:

Ja.

LL:

Hade det inte inneburit någon förlust för HQ då?

TT:

Jo tror jag, men jag är ganska säker på att det inte blivit 1,2 miljarder. Men
förlust hade det nog definitivt blivit.

LL:

Kan man säga att förlusten mera motsvaras av edgen, hur den såg ut.

TT:

Ja. Ja det kan man väl säga, men samtidigt så var ju edgen på. Den här affären
du frågade mig om, 20 000 kontrakt som jag gjort den 25 maj, den innebar ju
200 miljoner i förlust tror jag. Och efter den stod det fortfarande på framsidan en
edge på 900 miljoner om jag inte minns fel. Plus den så är det 1,1 miljarder
ändå. Så jag tror det varit en lägre förlust och man fått svälta ut positionerna till i
slutet av december.

LL:

Men har det varit möjligt att göra det utifrån hedgningar och annat, exponering.

TT:

Det är ju svårt att förutspå vad som kommer att hända. Det kan alltid någonting,
som förstör det, så att det gör så det inte blir som man har tänkt, självklart. Det
kan man inte råda över. Men om man har en position som inte är i, vad ska man
säga, i olika månader, utan i samma månad.

LL:

Men nu var det inte så, det var väldigt stora skillnader i där.

TT:

Inom samma månad?

LL:

Nej om man.

TT:

Mellan månader.

LL:

Jag menar att man hedgar sig inom samma månad, vilket man rimligtvis skulle
ha gjort, men så ser det inte riktigt ut alltid.

TT:

Nej, men som den affären jag gjorde i december 20 000 kontrakt mellan 5200
striken och 6200 striken. Det innebar 200 miljoner i förlust. Om man inte gjort
den affären, för att stänga den risken, utan att väntat till i december och
marknaden inte rör sig utanför det spannet, då hade den 200 miljonersaffären
inte varit nödvändig, för att båda optionerna hade förfallit värdelösa. Så det är
det jag menar med att svälta ut. Om det däremot hade skett en större nedgång, ja
då hade det kostat mycket om man inte hade stängt, speciellt den här 5200
striken.

LL:

Hade man kunnat låta dom svälta ut, om en månad går till lösen.
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TT:

Man hade kunna låta dom svälta ut dom, ja, men det innebär i sig en risk, att det
kan förvärras också, även om det inte är 50-50, utan det kanske är 10 procents
sannolikhet att det inträffar så om det inträffar så kommer det att kosta så pass
mycket mer. Det är det optioner handlar om. Det är som en försäkring. Om du
krockar din bil. Har du en försäkring, du betalar självrisk på 3000. Har du inte
det då kanske du får betal 100 000. Så av den anledningen så stängde vi den
positionen och därmed den risken. Men om man inte gjort det och hoppats på
allting ska gå som man planerat och tänkt sig, då hade den ju blivit billigare ja.

LL:

Om man tittar som helhet på din synpunkt på det här så menar du då att edgen.
Det är marknadspriset, eller skillnaden mellan marknadspriset idag och den
teoretiska värdering och skulle man stänga ner allting så kostar det i princip det.

TT:

Jo, ja.

LL:

Skulle man låta det bero helt enkelt och löpa ut så kanske man kan svälta ut
dem, men då finns det en stor marknadsrisk, en exponering kan finnas där.

TT:

Ja.

LL:

Det kan man säga då.
Är det så att man väljer att inte utsätta sig för den marknadsrisken eller
exponeringen då kanske alternativet är att rulla över på en ny positionen i
framtiden och då skapar man i allmänhet ett dag ett resultat?

TT:

I den nya positionen jag, som motsvarar förlusten för stängningen av den gamla
positionen. Stämmer.

LL:

Och ni fick inte. Då i maj när du pratar om, då gjorde du upp om varje affär, om
den skulle genomföras eller inte.

TT:

Det var ingen som sa, jag tycker att du ska stänga den striken och inte den, för
det fanns ju ingen som hade den kompetensen, annan än jag på firman, som
kunde säga om den affären var bättre än den andra. Men däremot, dom tittade på
månader och dom tittade på vegat och dom tittade på felvärderingen och d sa
han okej, vad tycker du är den största risken. Jag sa jag tycker att den största
omedelbara risken är den korta månaden i juni. Bra börja med att stäng den.
Okej vad kommer det att kosta. Ja det borde kosta si och så mycket. Och då sa
jag, vänta lite och sedan sa dom, och sedan fick jag ett samtal senare på
eftermiddagen, och säger ja, kör på det här.
Och dom instruktionerna fick jag från Mikael Nachemsson i första hand.

LL:

Men är det realistiskt att våga svälta ut dom här positionerna med tanke på
storleken på dom.

TT:

Ja, det är en smart fråga.

LL:

Du ville inte ta över dom på grund av att det var så stort.
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TT:

Ja, precis och dat var ju. Jag blev mer tillfrågad, mer och mer april och maj
2010. Då var då de insåg att det här problemet är större än vi har förstått, så att
det var tidigare. Och då ville dom väl ha en second opinion. Och då blev jag
inkallad för att som jag fick berättat för mig, var att Mats Qviberg tyckte.
Den där Tamer, han verkar ju tjäna pengar. Han tjänar pengar varje dag, så då
kan ju han ta över den här positionen. För han verkar ju veta hur det här funkar.
Och när jag sa, nej det vill jag inte och Mikael König gick tillbaka till Mats
Qviberg och sa, han vill inte, så började man väl ifrågasätta varför han inte vill
och vi kanske ska ta hans syn på det hela. Och därför ville dom att jag skulle
börja yttra mig också angående Crafoords position. Jag tror att det var i slutet av
april, jag blev tillfrågad.

LL:

Men med vem fördes den diskussionen då, sa du.

TT:

Dom satte upp en avvecklingskommitté, eller vad det kallades för. Där var dt
König, Dahlbo, Curt Lönnström, Catarina Lagerstam. Jag vet inte vilka som var
officiellt med den kommittén.

LL:

Vi har en uppgift om att du skulle ha blivit tillfrågad också, eller diskuterat med
Dahlbo i mars om vad det skulle kosta att avveckla.

TT:

Ja, just det, det är nog det möte som jag nämnde tidigare. Min första kontakt.
Det först möte jag fick gå på, över huvud taget.

LL:

Det kan har varit i mars.

TT:

Ja.

LL:

Vad sa du då.

TT:

Då hade jag inte samma koll på portföljen. Jag var inte insatt, jag hade inte
räknat på det, för i april man då fick jag sitta på helgerna och göra olika
scenarier och utfall osv. Men vid den tidpunkten, jag minns inte vad edgen var
då. Och jag minns att de frågade Crafoord och sa, ja men vad kan det här kosta.
Jag tror att han sa 100-150 miljoner, 150 miljoner tror jag at han sa. Sedan
frågade dom mig och då sa jag, jag tror nog att det blir mer än så. Ja, hur
mycket? Ingen aning, jag vet inte, 250 kanske. Och då utgick jag inte från att
stänga pang bom. Utan att förlänga det ytterligare, dom befintliga positionerna.
Jag tror att de längsta vi hade, det var väl december 2010. Att man fram till
årsskiftet med små åtgärder, att man köper någon sorts försäkring för
katastrofscenario samtidigt som man delvis väntar ut positionen. Att man då
kunde stänga det till billigare kostnader än vad edgen indikerade. Men som sagt
det grundade sig inte på att jag gjort någon djup analys av det hela. Sedan när
jag gjorde djupare analys av det hela, så ville fortfarande König och
avvecklingsgruppen ha som tre simpla scenarier. Om det står still så blir det så,
om det går upp så, om det går ner så. Och det jag tyckte var frustrerande, men
det finns inte tre scenarier, det finns inte hundra scenarier. Det finns en miljon
scenarier. Det blir ett utfall om vi går upp snabbt fem procent, står stilla i tre
dagar och går ner två procent. Det blir ett annat utfall om man går upp lånsamt 3
procent, står stilla i två veckor och går upp ytterligare en procent. Det finns
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miljontals scenarier och därför går det inte att säga. Om det här inträffar så blir
det 300 miljoner, om det här inträffar så blir det 500 miljoner i förlust. Och det
jag var frustrerande då, för att har man förenkla det på ett pedagogiskt sätt, men
det går inte liksom.
LL:

Den här edgen som då var vid årsskiftet. Nu sa vi ju att den var, vi pratade om
281 miljoner, men i själva verket var den ju över 600, för det var ju en sorts
tokordrar. När du då tog över i maj, då var den något högre, men inte särskilt
högre.

TT:

Än?

LL:

Än då vid årsskiftet.

TT:

Utgår du från 280 miljoner nu?

LL:

Nej, det kan man inte.

TT:

720 ja. Ja jag tror att det var på något liknande 8-900 miljoner. Det stämmer.

LL:

Och då skulle det rimligtvis om man stängt i årsskiftet i stället för när man
gjorde, så hade det kostat nästa i storleksordningen lika mycket då?

TT:

Ja, såsom jag såg det då. Vi hade tagit 200 miljoner redan, så hade vi en edge på
ungefär, ja 800 miljoner tror jag det var. 900 tror jag det var, däromkring. Och
då när jag räknade på det, så sa jag att det skulle sluta på någonting mellan 400
och 700 fram till årsskiftet.

LL:

Så det kan röra sig om 100 eller en par hundra miljoner i skillnad om man gjort
det vid årsskiftet då, 2009/2010 då.

TT:

Det beror helt på hur mycket risk man har tagit. Om man bara suttit och hoppats,
utan att köpa försäkringar, jag då hade man kanske kunnat stänga på bara 400 i
förlust istället.

LL:

Men om man säger så här, situationen då, när du tog över, var inte så markant
sämre än den var vid årsskiftet?

TT:

Den var mer akut, på grund av att juniförfallet var så pass nära.

KN:

Och det var stort?

TT:

Precis. Edgemässigt så var det kanske 900 istället för 700. Då hade vi tagit 200
också, så det blir ganska mycket mer ändå.

LL:

Junipositionerna hade uppkommit redan 2009 då.

TT:

Ja, fast risken, rörelserisken blir exploderar ju.

LL:

Jo visst, jag förstår det jag, och då måste man göra något åt den.
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TT:

Precis.

LL:

Men edgen eller den orealiserade förlusten, dom har ju flyttat framåt i
positioner, så det var inte samma positioner vid årsskiftet då som det var i slutet
av maj.

TT:

Nej, det var det inte.

LL:

Om man kallar det rullningar, så är det andra instrument, men rullningen är
ungefär densamma i storleksordning över tid då?

TT:

I ungefär antal kontrakt så kanske det säkert stämma.

LL:

Är det något mer vi ska fråga om Kenneth?

KN:

Nej, i så fall får vi återkomma.

LL:

Det kan var så. Det är lite komplext material.
Är det någonting du känner att det här skulle dom ha frågat om och det är viktigt
att det kommer fram.

TT:

Inte som jag kommer på direkt. Jag vet inte exakt vad ni är ute efter heller, eller
vad det är ni vill få fram. Nu har ni frågat ganska mycket tekniska frågor
angående själva affärerna och det är väl det som jag faktiskt kan hjälpa er med. I
och med ansvarsmässigt och kontakt med styrelsen har jag inte haft i samma
grad som Crafoord och risk har haft. Så det är mer här jag har min kompetens,
som jag kan hjälpa till med.

LL:

Men du menar att König var informerad och insatt i den här problematiken?

TT:

Problematiken, absolut.

LL:

Och Dahlbo också, i vart fall från mars, när du pratar om Dahlbo.

TT:

Ja.

LL:

Men hur det såg ut för andra än Köning i styrelse för dess, det har du svårare att
säga.

TT:

Absolut, sedan som sagt, efter att Mats Qvibergs förtroende för Fredrik Crafoord
försvann, så började jag få stå till svars eller förklara saker och ting. Jag var till
och med uppe hos Öresund och träffade deras styrelse, för att jag på ett
pedagogiskt sätt skulle berätta om olika utfall och vad man kan göra och inte
göra. Mwen dom människorna såväl som många i HQ:s styrelse, tror jag inte har
en aning om hur det här har hänt, hur det har funkat, hur det går till och dom
tycker jag faktiskt lite synd. För det är företagsledare, det är äldre människor
som har mycket erfarenhet, men det här är en så pass expertiskunskap, det är
detalj och det är teori och det tror jag inte. Jag tror inte att Annika Falkenberg,
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eller Falkengren, vad heter hon. Jag tror inte heller hon kan derivatteori i den här
omfattningen. Så allting handlar om. Vi har ett problem.
LL:

Men det här handlar ju om HQ:s styrelse och det säger att det är måndagsmöten
och det…

TT:

Det jag menar. Jag tror inte att hela HQ:s styrelse satt med på dom här
måndagsmöten. Som jag förstod det så var det bara König, Crafoord, Dahlbo
och kanske Qviberg. Kanske inte varje gång. Jag vet inte. Jag syftade på den
övriga styrelsen. De satt en del andra människor som inte är lika insatta i
verksamheten.

LL:

Men återigen, vem är det som ligger bakom att man inte kunde ta förluster då i
ett tidigare skede, eftersom det uppenbarligen varit på bordet?

TT:

Jag vet inte. Det är som sagt, ingen har sagt till mig direkt. Ni får inte ta
förluster, utan Crafoord har sagt till mig. Vi får inte ta förluster. Dom vill inte att
vi tar en förlust nu innan årsskiftet. Sedan har jag utgått ifrån att dom är Mats
Qviberg och Stefan Dahlbo, inte König, för jag tror att König blev också
tillsagd, precis som Crafoord. Ta inga förluster nu, givet att någon faktiskt har
sagt så.

LL:

Har vi något mer Kenneth?

KN:

Nej.

LL:

Vi stänger väl av bandspelaren kl 12.50.

Förhöret ej redigerat.
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Förhör den 2012-01-05, kl 10.55.
Hörd person, Anders Torgander.
Förhörsplats: Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15, Stockholm
Förhörsledare: Krinsp Leif Lundqvist och Krinsp Kenneth Nihlvin och Ekorevisor Håkan
Johansson.
Närvarande vid förhöret: Advokat Jan Carlsson
Förhöret tas upp på band och skrives om inte annat anges ut i sammanfattning.
Anders Torgander=AT
Leif Lundqvist=LL
Kenneth Nihlvin=KN
Håkan Johansson=HJ
Jan Carlsson=Advokat
Torgander informeras om att han förhörs som vittne och att förhöret avser hans uppdrag i
revisionsteamet avseende HQ Bank och HQ AB.
Torgander och advokat Carlsson informeras om att åklagaren beslutat om yppandeförbud
enligt Rättegångsbalken 23:10, vilket innebär att det som har förekommit här vid förhöret inte
får uppenbaras, gäller såväl Torgander som advokat Carlsson.
AT:

Vad jag säger här och vad ni frågar mig om det stannar inom dom här väggarna
och den här bandspelaren.

LL:

Ja.

Torgander informeras om att en del handlingar kommer att visas under förhöret och att
det därför finns pärmar i förhörsrummet.
I förhöret hänvisas inom parentes ( ) till ett ”namn”, flik och sida. ”Namn” hänvisar till
pärmar enligt följande
”namn”
Pärm märkt
HQ AB
HQ AB Revisorsakter 2008 2009
HQ Bank
HQ Bank AB Revisorsakter 2008 2009
Trading 2008
HQ Bank AB Revisorsakt 2008 Trading
Trading 2009
HQ Bank AB Revisorsakt 2009 Trading
Uppgift som lämnats till Torgander, eller vad frågeställningen avser, anges med fet stil.
Frågor till Torgander eller vad förhörsledarna uppger anges med kursiv stil.
Utbildning?
Jag gick naturvetenskaplig linje vid gymnasiet.
Jag har studerat vid Stockholms universitet, gick ut ekonomlinjen 1990 eller 1991, tror jag det
var, med inriktning redovisning och revision. Det var 3,5 år, tror jag. Jag minns inte vad titeln
heter för någonting.
Sedan har jag under mina första 8 eller 9 år arbetat vid en annan revisionsbyrå som hette en
massa olika saker. De heter väl Pricewaterhouse Cooper idag, men det började väl med
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Öhrlings Reveko från början, sedan någonstans däremellan tappade jag spåret på vad man
skulle svara.
Och där var det också internutbildning utav diverse slag, bl. a. utbildning så att jag kunde ta ut
en hög revisorsexamen, tro jag det heter, så jag var auktoriserad revisor ett tag i slutet av den
karriären på Öhrlings. Så det tillhör väl också utbildningen, skulle jag tippa, högre
revisorsexamen. Det fick jag plocka på lite juridiska poäng också ytterligare.
Är det någonstans runt, strax före 2000, som du blev auktoriserad revisor?
Det var absolut innan, för jag slutade på Öhrlings 99 och började på Finansinspektionen.
Snarare 97 ungefär, 96 – 97.
Vad sa du, sedan började på?
På Öhrlings, mitt minne är inte det bästa alla gånger, men vi säger 91 till, vad är det med mig,
jag tror det var 91 till 99.
Sedan efter 99 till 2003 på Finansinspektionen som chef för redovisningsenheten.
Kan stämma, 2003 till nu, vad blir det. Jag tyckte det var 8 år sedan i somras. Jo, men det
stämmer, fram till 2003.
Dom åren har du varit på KPMG?
Från 2003 och framåt KPMG.
Arbetar du då bara som specialist eller konsult i redovisningsteam eller är du även
huvudrevisor?
Jag jobbar inte längre i den normala revisorskapaciteten, vare sig i att skriva på grejer eller
hålla på med all den logistik och rapportering om möten och hitan och ditan. Det ohörbart på
Öhrlings. Så det var det jag sa upp mig från 99 och ville inte ha med att göra igen. Så att jag
är specialist. Jag är nischad sedan 99 mot i huvudsak finansiella företag eller finansiella frågor
på även icke finansiella företag, men det är bank och försäkring som mitt huvudgebit.
Och då har du erfarenhet av banker och kanske också finansinstitut och
värdepappersmarknaden?
Ja i min kapacitet och som att vara specialist så har jag det men ingen annan erfarenhet. Så jag
kommer in på frågorna rätt smalt, kan man ju lugnt säga.
Någon bredare erfarenhet än den jag lär sig när jag försöker göra sitt jobb som specialist har
jag inte, samtidigt så får man..
Med du har erfarenhet av revision i banken och värdepappersinstitut?
Ja punktinsatser, inte på någon sorts bredd. Dom här var, som jag sa logistiken runt omkring
med riskanalys, och planering utifrån det och att bryta ned i arbetsmoment, det har jag inte
befattat sig med sedan 1999, annat än på det väldigt smala områden där jag blev ombedd att
göra någonting. Då har jag en viss glädje av att jag förstår sig på vilken metodik mina
kollegor användare sig av och i vilket sammanhang den kommer in.
Det finns väldigt mycket kring revisionsmetodik utav finansiella företag som jag förstår måste
finnas där, men som jag inte vet ett ohörbart om. Jag behöver inte bry sig om det. För jag har
inte den rollen på jobbet. Det är det andra som håller i istället.
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Om vi pratar om risker, har du tidigare granskat den här typen av värdepapper som HQ
hade, alltså med tredje derivat, där det är rikser i tid. Man brukar prat om första, andra och
tredje derivat, alltså när man ställer positioner mot varandra och risker.
För jag känner med en gång att dom begreppen är först gången jag hör dom, dom har inte haft
någon betydelse hittills i min yrkesutövning.
Men om jag granskat optioner tidigare, inte i den omfattning som fanns på HQ. Jag var inte
inblandad i någon av, jag ska inte alls, men när man tittar på våra lite större kunder som har
kanske väl så stora portföljer som HQ hade, med optioner och allt mellan himmel och jord i
övrigt, så har jag väl varit inblandad. Där har är sammanhangen så stort att då har min
punktinsats varit ännu smalare och det har varit en hel del folk runtomkring. Så viss
erfarenhet, absolut, men inte med den omfattningen som fanns på HQ. Och kanske inte den
problematiken heller, med att man hade positioner som ingen handlade med, knappt, under
väldigt långa perioder.
När det gäller HQ, hur länge har du varit med där?
Jag har försökt rannsaka mitt minne, men jag tror att det är räkenskapsåren 2007 – 2008, vi
säger så här, det var två år. Förra året var 2010, då var vi väl inte revisorer, tror jag. Jag har
lite problem med orienteringen i tiden. Antingen var det 2008-2009, det var det sista året vi
var revisorer och året dessförinnan.
Då var det nog 2008-2009.
Var det 8 och 9, då var jag 1 år för tidigt ute.
Du har ingått i revisionsteamet då?
Jag har två kapaciteter i det här. Revisorsnämndens utlåtande, så är det inte riktigt lätt att veta
vem det är dom pratar egentligen, men jag har dels haft en kapacitet av att var ute på fältet i
någon bemärkelse som en specialist i revisionsteamet, sedan har jag också haft en roll i den
kvalitetssäkringsprocess som vi har på KPMG utav alla noterade företags årsredovisning och
alla finansiella företags årsredovisning.
Det är till stora delar en formalia, granskning av att årsredovisningen innehåller en del av de
aspekter som olika regelverk kräver att skall finnas.
Även om man också kanske har till uppgift försöka identifiera om det finns värderingsfrågor
som det finns en risk att de inte är rätt hanterade, så lyfter man även dom frågorna. Men
samtidigt har man en ganska liten möjlighet att göra det om man bara sitter vid skrivbordet
och bläddrar i en hög av papper.
Så dom kommentarer som har fällts i min andra kapacitet av att sitta och granska en
årsredovisning, ni har antagligen sett dokument med 3:or och 4:or och 1:or och 2:or), en hel
del av dom iakttagelserna härstammar egentligen från en annan granskningsinsats. Man hade
inte sett dom sakerna när man sitter och bläddrar i årsredovisningen om man inte. Det kanske
man hade gjort, men kanske inte med det djupet eller med den omfattningen.
Så det är två kapaciteter jag har haft här.
Vilka ingick i själva revisorsteamet?
Jag har inte full koll detta, för jag satt inte högst upp. Men jag kan namnge några som jag vet
var med och då med risk att det inte är en fullständig uppräkning. Högst upp var det Johan
Dyrefors, gransknings-, jag kan inte ens våra interna begrepp ordentligt, jag tror det heter
granskningsledare, eller den som håller ordning på folk, under påskrivande, var väl bägge
åren Peter Svensson. Vem som sprang omkring på golvet under Peters ledning har
Tjagmycket dålig uppfattning om. Det var säkert ett par stycken. Jag var väl då den som
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tillsammans med Erik Thunström som ägnade sig åt den granskning som gjordes utav
derivatportföljen. Men det finns fler personer, tror jag, under Peter
Men ni tittade på, du och Thuström på derivatportföljen.
Vi gjorde det, om någon annan också gjorde någonting åt det här, vet jag ingen ingenting om
Jag kanske skull ha frågat tidigare. Har du någon relation till någon i ledningen HQ, eller
styrelseledamöterna där? Du är inte släkt eller sammanboende eller...
Nej det finns ingen Torgander där. Nej jag har ingen relation till någon någonstans.
Jag får tänka till en gång till, ni bandar det här på ett förhör, jag har aldrig varit med om det
innan. Nej. Ploppar det upp något som jag inte tänkt på, men det är inte någon av de ledande
personerna. Jag vet inte om det är någon man känner som har jobbat i receptionen, eller
någonting.
Inget släktska?
Inget släktskap med någon person som jag jobbat med, såvitt jag vet, så finns det inget sådant.
PLANERINGEN AV REVISIONEN I HQ AB och HQ BANK AB 2008 och 2009
I planeringsdokumenten inför revisionen såväl 2008 som 2009 avseende HQ AB anges
Torgander som redovisningsspecialist med ansvar för ”kvalitetssäkring av
årsredovisningen med fokus på IAS 39 och IFRS 7 (HQ AB flik 2 sid 6 (2008) och flik 9
sid 6 (2009) )
Och just att det då dyker upp under rubriken HQ AB var att det var det noterade företagets
årsredovisning, medan granskningsinsatserna på fältet, då är det inom ramen för granskning
av HQ Bank AB, eftersom det var dom som hade verksamheten, som sedan konsoliderades i
HQ AB.
I planeringsdokumenten inför revisionen såväl 2008 som 2009 avseende HQ Bank AB
står Du upptagen som konsult i frågor om värdering av finansiella instrument och
diverse redovisningsfrågor (HQ Bank flik 3 sid 10 (2008) och flik 14 sid 10 (2009) )
Konsult är ett ohörbart ord i sammanhanget.
Men jag har väl konsulterat åt påskrivande, Johan Dyrefors, och svarat på dom frågor som har
ställts till mig, från vem det nu än har varit, om det är från bolaget, Johan eller Petter, eller
min kollega Erik, så man kan väl kalla de för konsult, utöver rådgivning. Men jag har ju
granskat också. Det är ingen konsultverksamhet att i den kvalitetssäkringsprocess av
årsredovisningspublikationen som HQ AB har handlat om, så har det ju varit egentligen i
fristående relation till revisionsteamet, som kvalitetssäkring.
Det finns ett mail från Peter Svensson till Gedda och Thunström dec 2008 (Trading 2008
flik 18) talas om Torganders granskningsprogram.
Vad är det, är det något normalt granskningsprogram eller är det något speciellt som du har
tagit fram för HQ?
Ja, det är då någonting jag tar med mig på jobbet från min erfarenhet som revisor, att jag
skriver ett granskningsdokument, syfte med granskning, utför granskning, resultat och
slutsats. Ett sådan papper bör finnas i HQ bank AB. Ungefär den strukturen. Det är den
strukturen jag fick intrummad i ryggmärgen borta på Öhrlings. Den kör jag fortfarande.
Och där talar jag om vad han gjort för någonting. Och jag skulle gissa att det är väl det som
sedan får bära namnet granskningsprogram, för jag har talat om vad han gjort.
Det är som du gör?
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Ja, yes yes.
Vad du ska göra och har gjort?
Ja.

I ett PM 2009-11-04 med bilagor (HQ AB flik 6) talas också om ett granskningsprogram
inför revisonen av HQ för 2009.
Är det samma program som ovan för 2008 års revision?
Det är samma typ av papper, det har väl gjorts lite annorlunda grejer och kanske någonting
extra, kanske någonting mer, men i huvudsak samma sorts och bör se ganska likadant ut om
ni hittar bägge papperna
Och det här granskningsprogrammet som du kör, är det speciellt inriktat på HQ?
Det var det, det var ett situations anpassat. Vi hade ingen annan kund i Sverige som jobbade
på det viset. Jag jobbade inte med Carnegie. Hade jag gjort det så hade jag kanske haft
anledning hitta någon sorts stordriftsfördelar i den här grenen, men det här var sådan speciell
verksamhet och speciell situation, genom att det var så mycket och dom jobbade som dom
gjorde. Det finns inget standardiserat granskningsprogram så hade varit till någon större hjälp,
i den delen. Det fanns som sagt lite annat runt omkring som jag skulle gissa att mina kollegor
eventuellt använt sig av när det handlade om att verifiera intern kontroll och liknande.
Mina insatser var situationsanpassade och så är det oftast när jag gör mina insatser. Det ingår i
viss utsträckning i mitt uppdrag när jag blir anlitad att också bestämma vad som är adekvat
insats, som första steg. Sedan gör jag ju mer om det är någon som tycker att dom vill att jag
ska göra.
Ingick det i ditt uppdrag som…
Det gör det. Det är kanske inte så ofta uttalat, men i praktiken är det så det fungerar. Jag tror
att man förväntar sig det av mig helt enkelt.
Du nämnde att det var en speciell värld och HQ arbetade på ett speciellt sätt, någonting sånt
sa du. Skiljde sig HQ?
Ingen speciell värd, det var inte det var inte riktigt så jag menade. Jag menar att den
omfattningen av positioner i så många olika sorters underliggande med så många olika sorters
löptider och sådan rulle på aktiviteterna, sånt hade jag sett till det tidigare. Jag tror att de hade
väl en marknadsledande position i vad dom gjorde och det var ovanligt.
Vad vet jag, det kanske var något annat som var ovanligt också, men det var ingenting jag..
Fanns det någonting när det gäller rutiner när det gäller värdering av finansiella instrument
som krävde mer och djupare insatser, något som du ser specifikt?
Ja, vad ska jag svara på det.
De djupare insatserna var väl att jag var med. Det är inte standardingredienserna när vi
granskar. Jag är inte med i alla. Det finns inte alltid specialistinblandning i revision. Det
bestämmer granskningsledare, Peter Svensson, och/eller påskrivande att man vill ha. Sedan
beställer man tjänsten, så kanske vi inte uttrycker oss, så ber man mig vara med. Det var väl
ett uttryck för att det var speciellt.
I ett mail från Dig i november 2008, skriver du till Gedda Manner och Thunström och
Peter Svensson, en checklista på lite punkter, på vettig granskning inför granskning av
HQ banks värdering av finansiella instrument (Trading 2008 flik 6).
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Var det här sådant du med din erfarenhet också skissade på?
Då ska vi se här.
Här är en liten checklista.
Är det där sånt som du med din erfarenhet och specialistinriktning tycker att det här måste
vi?
Nej, inte måste. Nej det kan ju inte jag. Det är så här att jag är principfarbrodern. Är det sedan
någon som vill veta hur det går till på riktigt så får jag ibland vara med, men jag är inte den
som sätter mig ner och räknar och faktiskt gör någonting. Jag har ett lite mer, skall väl ha koll
på den teoretiska inramningen och ofta är det så här faktiskt för mig i mitt jobb att den
teoretiska inramningen som dom som har skrivit dom här, synd att jag inte tog med boken,
den är tjock. Varje revisionsbyrå har skrivit var sin bok, som är så här tjock. Allt det här är
akademiskt. Vad man sedan kallar det för beror lite grann på vad man har för infallsvinkel,
vad man har för yrke. Akademisk dravel är det många som skulle kalla det, som jobbar med
det här från den praktiska sidan. Det är farbröder och damer som skrivit det och som inte
nödvändigtvis vet så jättemycket om hur verkligheten fungerar. Samtidigt vill göra anspråk på
att göra det emellanåt i texten och inriktningen. Erik och Christer som var av avdelning
finansiell risk management, som är dom som anlitas vid kontrollvärdering och bedömning om
hur intern kontroll fungerar som den ska eller inte. Det är inte jag som gör det. Den världen
dom lever i, dom kommer från, det är densamma världen som dom som är ute på bolagets
tradingavdelningar lever i. Det är oftast en process att hitta det gemensamma språket att
uttrycka sig på. För jag kommer in med bokföringsspråket som människor i London suttit och
knådat ihop. Så det är inte så sällan man kallar olika saker för samma och använder samma
ord för helt olika saker. Så i den här processen prata om samma sak och att, som i det här
fallet säkert också ta ett så att säga revisionsansvar, för det är liksom en annan komplexitet i
det hela. Jag är anlitat som specialist. Jag är principspecialist. Personerna ovanför mig är
revisorer, som jobbar oftast brett. Även om Peter liksom många andra jobbar hyggligt nischat
bank. När de jobbar nischat så ska de kunna allt vad en bank pysslar med. Jag kan nörda in
mig på ett fält som är sjukt smalt. När detta skall ohörbart och göras till någon sorts
granskningsinsats så har jag ju här hamnat någonstans mittemellan värdarna av revisorerna
som har hygglig kunskap om det hela, men inte tillräckligt och därför anlitar man mig,
Christer och Erik. Jag har varit revisor, vilket Erik och Christer inte varit. Det är ett speciellt
arbete. Dom som har varit revisorer tycker att det är ett väldigt naturligt att vara revisor. Alla
vet vad det innebär att vara revisor. Jag vet att alla inte vet det, så jag tar mitt ansvar och säger
så här, okej vi håller på med ett komplext uppdrag. Det finns material i den internationella
världen, eftersom den är den vi får söka oss till för att se om de har något att hitta inspiration
till hur och vad man skall göra. Det är väl egentligen det som jag skickat vidare här. Det kan
ju hända att jag ibland använder en ton, det låter som om att jag absolut vet på pricken hur
saker och ting skall vara, sådan är jag, men man får ibland ta mig med en nypa salt. Det vet
dom som känner mig. Och det här är menat som, det här bör ni titta igenom för att se om det
finns någonting som kan vara till ledning, när ni planerar ert arbete. Och det ligger ingen
värdering, att det absolut måste vara så. Den kunskapen har jag vare sig i innehållet om den
här, utan jag plockar åt mig i min verksamhet grejer när jag är ute och surfar omkring på
interna och externa hemsidor och tänker, det här kan vara bra någon gång, och det här är
troligtvis sådana dokument.
Den här frågan om dag 1 vinster var någonting som dök upp i USA, som fick en exklusiv
reglering innan en hamnade i den internationella redovisningsvärden, så därför hade jag
plockat med lite sådana papper som jag tänkte kanske kunde vara bra att ha med, som är
vettiga att följa upp.
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Det är så man ska se den där?
Ja. Som är vettig att följa upp.
Jag har ingen befogenhet heller i den här befälsstrukturen att utfärda en order. Det är ingen
som lystrar order på det viset heller, men liksom arbetsplaneringsmässigt så är Erik och
Christer liksom självständiga i förhållande till mig, även om jag genom att jobbat lite längre
och har ohörbart mot revision, tar väl ett ansvar utöver vad som nödvändigtvis kanske krävs
av mig. Jag tror, det är väl närmast i en dialog vidare mot Peter kanske som de skulle kunna
ha bestämt sig för om vissa granskningsinsatser görs till slut eller inte görs, formellt sett. Men
i praktiken så har dom kommit, så har jag också varit med om att pratat om det. Så har det
blivit, för jag har jobbat ganska brett på det viset.
Specialist i det här?
Från ett håll, inte specialist på deras område, men det här blir liksom en tvärdisciplinär
övning, där jag är teoretikern som kan bokstäverna i en bok som dom som kan praktiken inte
begriper sig så mycket på mer och mer och det har dom gemensamt med personer ute på
företaget. Och då kan jag ibland fungera som personen som får det här att fungera
tillsammans, att de pratar om samma sak på samma sätt.
Din specialistkunskap, vad är egentligen, är det derivat, eller vad är det för någonting?
Min specialistkunskap är redovisning av finansiella instrument. Där ingår derivat. Sedan är
det försäkringsavtal, ibland är det leasing. Ibland är det andra frågor som är extra luriga i den
finansiella sektorn. Då kan vi prata om konsolidering, man har värde fabricerat papper och
skickat ut på stan och behållit risk. Då kanske man inte bokföringsmässigt har sålt någonting,
för man har behållit för mycket risk i det. Men det ingår i redovisning utav finansiella
instrument.
Om man då går in på HQ AB, vad bestod din specialistkunskap i, eller din kunskap av där,
som du använde?
Principerna för värdering till verkligt värde av dom här derivaten.
Det var i princip enbart derivaten då i HQ?
Ja, eller vänta nu, nu får jag tänka efter. Vi säger så här då, i huvudsak, så har jag lämnat
öppet för om det kanske var någon annan liten skrot sak någonstans, men i allt väsentligt ja.
Värdering av derivat?
De underliggande principerna i redovisningsregelverket för värdering av derivat, eller
värdering till verkligt värde. Nu råkar det vara derivat han håller på med här.
För det finns inte specifika regler för derivat i den här redovisningsboken, utan det är
vägledning för tillämpning av principer för värdering till verkligt värde av finansiella
instrument, som ju är principer där en brokig skala av instrument som ryms under det här
paraplyet och det kan finnas företeelser i alla delar av världen. Det skall täcka allt från det
absolut enklaste till det absolut mest hopplösa.
I ett antal mail i dec 2008 – jan 2009 (Trading 2008 brun flik 1-8) framgår att Ni hade
kontakt med kollegor i London (Colin Martin, Peter Rothwell).
Är det dina motsvarigheter i England, redovisning specialister.
Peter Rothwell är väl motsvarigheten. Till en början så skulle jag inte vilja, jag blir smickrad
om man skulle tala om termer av motsvarigheter, för den underlägsenhet man känner när man
jobbar här och har här mot en marknad som är, jag vet inte hur mycket större, så man blir
avundsjuk varje gång man skall ringa. Jag tar tillfället i akt att säga att ja vi är så.
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Colin Martin är väl den som ligger närmast till hand att jämföra mig med. Medan Peter
Rothwell i så fall han är väl liksom Erik i vår organisation en person håller på med finansiell
risk management, de egentliga värderingsspecialisterna. Sedan har min kollega Collin jobbat
med de här frågorna väldigt länge, för han var med om ohörbart- implementationen som just
hade vissa aspekter av det, hade vissa likheter. Colin har i vår organisation ingen officiell
status. Collin är väl en kollega på ett brittiskt kontor, som har sett och gjort väldigt mycket i
sina dagar. Han har då en liten inblick i, han är väl skolad i principerna och har en god inblick
hur det går till bland dom kunder han jobbar med.
Är det vanligt att ni konsulterar dom här kollegorna i London, som är finanscentrum?
Jag pratar med Collin en gång i veckan, senast igår, absolut, det här är så luriga saker.
Nuförtiden, när någon ringer någonting och vill någonting, så vet jag att det blir jättesvårt.
När de här reglerna började användas 2005 då kunde man ringa om vadsomhelst. Det var som
slutet på 80-talet. Man kunde vara datakonsult bara om man hitta på knappen och visste hur
man skulle stoppa in kontakten, så var man liksom hjälte. Man hade dessutom floppydisk.
Allting fungerade, tjoho, så var man konsult. Så fungerade det också kring 2003, 04, 05, och
06 ungefär. Det här är annorlunda bokföringsregler för finansiella instrument. Det komplexa
låg inledningsvis mest i att det var så annorlunda, inte i att det i sig var så, det är som ett nytt
skatteregelverk eller vad som helst. Man har en sak i huvudet och nu ska man göra någonting
och få det här att fungera samtidigt. Det gör ont i skallen. När dom grejerna nu är passerade,
så när frågor kommer till mig så är det någonstans i en... Det är ett principbaserat regelverk.
Vi har, får regler och procentgränser och liknande att hålla sig. Det är principer och det är
allmänt hållet. Det är definitivt inte per instrument typ. Om vi är på en skala, vi är inte i den
kritvita ändan, för då hade de inte ringt. Och vi är inte i den becksvarta ändan, för då hade de
inte heller ringt, utan vi är någonstans mitt emellan. Och jag tar heller en kontakt för mycket
och diskuterar det och det gör jag väldigt ofta med just Collin.
Vad var det ni diskuterade, kommer du ihåg det?
Det är väl det som står i dom här mailen. Det är väl det jag, om vi skulle kunna göra på ett
liknande sätt här, för att få igång minnet.
Vi återkommer nog till lite framöver. Jag återkommer nog till den där, men principiellt att ni
har kollegor i utlandet?
Jag har det hela tiden, så vi behöver gå in och bläddra omkring, så kanske jag kan få minnet
att rassla igång. Men det har väl antagligen varit kring de här observationerna, så jag lyft fram
i pm:en. Som jag velat diskutera med någon annan också.
Jag har gått igenom revisionsakten och det ligger väl lite i kronologisk ordning, vi hoppar
nog mellan.
Ja.
I pärmen Trading 2008 flik 1. Här är en sammanställning som man haft för genomgång
med HQ.
Då är det Eriks Pm.
Januari 2009.
Som jag väl fått lov att läsa. Det är en avrapportering i huvudsak från Gedda och Thunströms
aktiviteter.
Var du med när man redovisade det där för HQ
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Nej.
Det var du inte?
Jag fick läsa det. Jag lämnade kommentarer. Rollen blev ganska mycket det att jag
kommenterat tidigare, att beskriva företeelser och kanske även gjorde insatser med ett
vokabulär som dockar till bokföringsvokabuläret, som inte hela tiden är de naturliga orden
som man uttrycker sig med, för att få det till att hänga tydligare ihop med övriga
granskningsmoment. Jag skulle inte ta det för omöjligt, sedan har du mina kommentarer här
ute också, så det är troligtvis ett utkast från dom, som jag lämnat sina synpunkter på. Eftersom
det står sådana grejer så är det ju inte papper som gått vidare till kunden, får jag hoppas.
Jag tror det finns någon slutversion också?
Så det här är mellanversionen. Det är versionen efter. Christer och Erik skickade till mig och
det här är mina förslag på en anpassning av texten så att det blir mer begripligt.
Här är en del områden som är rödmarkerade som högriskområden.
Är det någonting som du är med på att ta fram?
Nej, det är det inte. Det här rapporteringsformatet är någonting som mina kollegor på FRM
använder sig av när dom rapporterar och utför revision till den som har beställt det, antagligen
Peter Svensson. Sedan är det inte så sällan att den här dokumentationen också används i
kommunikationen med bolaget. Men primärt så är det här liksom ett papper i en intern
rapport. Det är väl ännu mer en rapport än ett granskningspapper ohörbart
granskningsprogram. Jag har inte varit med på någon dragning hos HQ, utav dom där
grejerna.
REVISION 2009
I email-korrespondens mellan KPMG/Thunström och HQ i november 2009 framgår
diskussion om definition av ”aktiv marknad”.
Kommer du ihåg dom här diskussionerna, hur de gick och deras synpunkter på det där?
Alltså jag kommer ihåg detaljerna. Hur de till slut valde att definiera det, men jag kommer
ihåg så pass mycket som att
1. De var då ganska ensamma om att ha preciserat den över huvud taget.
2. De var då helt ensamma och är fortfarande nu, jag har inte sett någon annan, ensamma
om att öppet deklarera om hur man har dragit sin gräns.
Vilket väl tillhörde dom väldigt positiva aspekterna av den aktiviteten. Sättet som de sedan
gjort det på var väl gjort på ett sätt som jag tyckte lite ovanligt. Han visste inte ohörbart, när
jag säger ovanligt, för det låter som om att jag jämfört det med något, man jag har jämfört det
med vad jag trodde skulle ha gjorts snarare än att jag tror att någon annan har gjort. Så därför
tog de också dialog med kollegorna i London om de här, som sa, att visst var det här ovanligt,
men det här kan man väl leva med.
Du sa något, som det var rimligt, eller någonting sådant?
Ja, och ha, tänkte jag. Vem är jag, tycka något annat då, dom har sett mer än jag, vi kör på det.
Det här tillhör det luriga i den här förbenade boken. Hade vi haft boken nu, hade vi kunnat ha
haft högläsning om hur aktiv marknad är definierad. Det ger inte mycket till vägledning om
hur i Jesu namn man skall bära sig åt. Så deras sätt att göra det på var ovanligt tyckte jag,
jämfört med hur jag trodde att man skulle göra, var rimligt utifrån mina engelska kollegor och
var ovanligt tydligt beskrivet i kommunikationen till dom som skulle sedan skulle läsa
årsredovisningen. Så det kändes som det minsta problemet av alla till slut.
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Det var en del av att den skulle vara principbaserad?
Ja, verkligen, det är synd att vi inte kan... Medkänslan för hur svårt den här grunden är får
man inte förrän man får principen och sedan ser, hur skulle du göra det där nu då. Det är klart
då kan du säga, men herre gud, jag har inte sådant jobb. Men jag kan säga det blev inte så
jättemycket enklare när har jobbet att göra det. Det är faktiskt kostnaden för att leva i en
principvärld som ju har hyllats till att vara den bättre världen i förhållande den regelbaserade
världen, för den har kapsejsat några gånger där borta i USA. Då har man tagit för intäkt att då
var det systemet det var fel. Då var det kast. Principen var så mycket bättre. Vi sitter faktiskt
och diskuterar en baksida på vad principbaserad normgivning bär med sig för konsekvenser
utav, jag vet inte hur många personer vid det här laget. Vi fem i det här rummet i alla fall och
sedan är det några till.
Vilka inom HQ arbetade med den här frågan med aktiv marknad, var det trading, risk eller
ekonomifunktionen?
Dom personer jag har träffat på HQ, över huvud taget genom åren och nu tar jag dom i den
ordning det varit mes frekvent, så har det varit Agneta Norgren, som var chef för riskkontroll.
Hon var det oftast. Ofta hade hon då med sig sin kollega. Ja herregud, finskan?
Det var Nina.
Ja, Nina Hernberg ja. Ibland var det en kille också. Han var med mycket färre gånger. Det var
primärt Agneta, ofta även Nina, när dom här frågorna diskuterades. Sedan var ibland.. det är
pinsamt. CFO, han heter.
Mattias?
Ja Mattias. Han var med vid något tillfälle då vi hade en slutgenomgång. Det var nog i
samband med 2008 års årsredovisning. Och så vid något enskilt tillfälle, en enda gång,
möjligtvis två har jag träffat Fredrik Crafoord. Det är rubbet av människor där borta. Ingen
annan. Långt svar på frågan, vem var det som gjorde det egentligen. Jag vet inte. Jag fick
dokumentet tror jag, ganska säker på, på ett möte med Agneta och Nina. Hur processen gått
till att ta fram det har jag ingen aning om.

Det framgår att Ni även för 2009 år hade en dialog med kollegor i England (Colin
Martin o Peter Rothwell) om värdering av finansiella instrument?
Var det samma frågor kanske, eller var det en vidareutveckling?
Det var samma frågor. Det var en vidareutveckling. Det är också så att ganska mycket av det
som är viktigt här står inte i någon bok att läsa, utan det utvecklas praxis, om hur man beter
sig. Praxis förändras även på det området. Bara för att någonting tycktes vara på ett sätt för ett
år, skulle det uppfattats kunna vara på ett annat sätt ett år senare. Den risken vill jag inte ta när
jag gör ett jobb här och jag inte själv har på fötterna för vet att, si eller så här ska man göra.
Det kunde jag inte veta, därför behövde jag återuppta dialogen igen och höra var det allmänna
tänkandet stod någonstans, i den värld som dom här personerna har tillgång till.
Det är en relativt ny bestämmelse?
Visst är det så, absolut. Det är bättre att fråga en gång för mycket än för lite.
De personer du räknade upp, Agneta, Nina och Mattias. Var det samma frågor som
diskuterades, eller var det någon skillnad, för Agneta och Nina är på riskavdelningen.
Mattias är mer ekonomiavdelningen. Var det samma frågor som diskuterade med alla tre,
eller var det någon skillnad där?
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Paus. Jag minns inte riktigt. Men jag skulle kunna tro att vad som kan ha skiljt sig åt var att
Mattias hade ett större ansvar för årsredovisningspublikationen än vad Agneta och Nina hade.
Ett bredare ansvar. Samtidigt var jag minns, så var säker Agneta ansvarig för inputen när det
gäller riskbeskrivningen, men som CFO så hade väl Mattias ett bredare ansvar. Sedan fanns
vissa kvantitativa grejer som han kanske skulle få hjälpa till med. Skulle ju gissa att
frågeställning med honom handlade troligen aningen mer om årsredovisningspublikationen än
när vi diskuterade med Agneta och Nina. Även om sådana frågor kunde dyka upp i förbifarten
då också. Det hade varit rimligt om det sådan lätt, inte slagsida, men tendens åt sådana frågor
som det var hans ohörbart. Jag kan säga att jag bestämt minns att det något sådant.
Han var alltså inte med i diskussionerna om hur det skulle värderas, men hur det skull
presenteras?
Vid något tillfälle har även Mattias varit med vid värderingsdiskussionen, men mest frekvent
har diskussionerna eller så får man väl också säga informationsinsamlingen varit från min
sida, för det är det jag pysslat med. Det har också varit granskning av metodiken, genom att
intervjua, hur gör ni och då har den dialogen gått via Agneta och Nina, som liksom suttit
närmast dom som har gjort det. I dialogen om deras metod för att göra det och en del av de
svagheter som jag identifierat, runt kring det, det var inte Mattias ovetande om, om man säger
så. Sedan kan jag inte säga, det datumet, den dagen har vi bestämt med Mattias. Det ingår inte
i min minneskapacitet, men att det förekommit åtminstone något möte där det varit med på
tapeten, det tror jag, det tror jag.
Torgander och Thunström, sammanfattning av granskningen 2009-12-16 (Trading 2009
flik 12).
Detta borde vara det granskningsprogram som Peter hänvisade till.
Här har du en slutsats då, att problemen kvarstår från föregående års revision, och att det
kan bli svårt att utveckla en ny metodik.
Det här problemet med att värdera det här, var det resultat av att det saknades ett fungerande
systemstöd?
Det saknades väl systemstöd för att göra det på ett annat sätt, men jag antar. Det var de
muntliga uppgifterna jag fick. Det var ingenting som jag ägnade mig åt att verifiera, om det
verkligen var så.
Eller var det fråga om kompetensen inom HQ?
Det vet jag inte. Jag gissar att man hade systemstöd för att göra det man gjorde, men inte
heller det vet jag, för det var ingenting jag granskade. Systemstödet för att göra någonting
annat sas, att det hade man inte.
Man kunde inte göra på något annat sätt?
Det vet jag inte om man inte kunde göra på något annat sätt, men man kunde inte åtgärda den
här problematiken som vi lyfter fram här, inom ramen för det befintliga systemet, sa dom.
Ni hade inget förslag på något systemstöd?
Det är lite knepigt att ha det som revisor. Så några konkreta förslag, det här systemet kan göra
det här. Jag kommer inte ihåg, det är inte omöjligt. Nej jag minns inte det. Det låter som ett
rimligt möjligt samtalsämne, men jag minns inte om det var så.
Det var inte något ansvar man tar på sig. Det är möjligtvis någon sorts i att hjälpa till, så att
säga, så kan det hända att någon av oss sa någonting om att det fanns systemkapacitet. Nej det
vet jag inte.
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Trading 2009, flik 13. Aktiv marknad och nivåindelning 091230. Mail från Agneta
Norgren den 2010-01-14, till bl. a. Anders Torgander och Erik
Nivåindelning enligt IAS39 och not i årsredovisningen.
Nivå 1, värdering till marknadspris
Nivå 2 teoretisk värdering baseras på aktuella marknadsdata
Nivå 3: teoretisk värdering enligt teoretisk modell
Överenstämmer inte med nivåindelning vi Hq där man utgår från en teoretisk
värdering och jämför med hur mycket den avviker från marknadsdata, över 10 procent
i nivå 3.
Det var nog det pappret, när du ställde frågan om aktiv marknad och om jag visste om hur och
vem av dom på bolaget som hade tagit fram det, när jag sa att vi fick något papper om det här
på ett möte, så var det här.
I det här finns en nivåindelning enligt IAS39 och nivå 1, värdering till marknadspris, nivå 2
teoretisk värdering baserad på aktuella marknadsdata och nivå 3, teoretisk värdering enligt
teoretisk modell, men det överensstämmer inte på det sätt dom har tillämpat det, med
nivåindelning, där man utgår från en teoretisk värdering och jämför med hur mycket den
avviker från marknadsdata, alltså över 10 procent i nivå 3. Vad har du för kommentar till
det?
En gång till.
Enligt den not här noten som hämtar uppgifter ur IAS39 så är nivå 1 värdering till
marknadspris, nivå 2 teoretisk värdering baserad på aktuella marknadsdata, det står där
också och nivå 3, teoretisk värdering enligt teoretisk modell.
Men den överensstämmer ju inte med nivåindelning vid HQ, där utgår man ju från en
teoretisk värdering och sedan jämför man.
Jag är inte riktigt med på den beskrivningen om hur de gjorde. Det var betydligt mer komplex
än så. Det var en blandning utav priser på marknaden och mer långsiktiga priser på
volatiliteten, det fanns liksom inte..
Men hon skriver där nere hur dom gått tillväga.
Mm, ATM, vad fan betyder ATM.
At the money.
Ja, ja, just det, utgår från at the money…
Ja. Vad var frågan förresten.
Nja, du sa att de försökte, de gjorde på fler sätt, men alltså om man tittar, så utgår man här
ifrån hur mycket de avviker ifrån deras teoretiska modell, hur marknaden avviker från den
teoretiska modellen.
Jag tror att den här nivåindelningen är en upplysningsnivåindelning. Det är ingen värdering i
någon sorts värderingsinstruktion på hur man skall bete sig, utan det här är en notupplysning
om ohörbart hur det har gått till.
Men stämmer noterna överens då med på det sätt man har indelat i nivåer?
Ja, det kommer jag inte ihåg, så här på rak arm. Men jag skulle vilja säga att, när jag läser det
här nu, så skulle det kunnat varit så här att man tänker att den här värdeavvikelsen, eftersom
deras värdering var en blandning mellan idé om den långsiktiga teoretiska volatiliteten, som
sedan justerades löpande till att bli mer och mer aktuell, och då skulle jag tro, men jag vet
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inte, men jag skulle tro att den här plus minus 10 procent, den skulle kunna vara det praktiska
sättet att göra en åtskillnad mellan när dom här icke observerbara parametrarna inte längre är
väsentliga. Nivå 2 värderingen, den är fortfarande en värdering där man kan göra justeringar
på priserna, man ska göra justeringar på priserna, måste göra justeringar på priserna. Där det
inte finns någon vägledning i litteraturen utan där det utvecklats praxis, som ser ut på olika
sätt, såvitt jag förstår på olika företag, så är det bedömningen i hur pass mycket ska vi säga
justering eller våld på, eller vad vi nu ska kalla för, hur pass mycket justering av utav
marknadsdata kan vi göra när det börjar övergå till att vara så mycket justering så att det i
huvudsak egentligen snarare värderar enligt en nivå 3, så att vi skall presentera det på det
viset. Jag uppfattar det här nu, när jag läser det som att det är ett sorts praktiskt sätt att göra
den avgränsningen på utifrån någon sorts väsentlighetsperspektiv. Och det är väl så jag tror
det fungerar i praxis att när de här justeringarna man gör på marknadspriset är väsentliga, då
är det i allt väsentligt inte någon marknadsvärdering längre utan, ja det är en
marknadsvärdering, men sker i för väsentligt utsträckning utifrån indata som inte kan avläsa
idag, utan som bygger på någonting annat. Och när det tippar över och blir för mycket sådant,
då tippar vi också över och hamnar i nivå 3. Och jag uppfattar det här nu, när jag läser det, att
det är ett sätt att ohörbart och dra gränsen utifrån att 10 procent är väsentlighetskriteriet.
Det framgår att Ni även hade en dialog med kollegor i Tyskland (Wolsiffer) om
värdering av finansiella instrument?
Är det din motsvarighet i Tyskland?
Nej, nu kommer du in på granskningsåtgärder som jag inte är så stolt över. Det är det enda jag
inte är stolt över i det här arbetet. Därför att det där var en granskningsåtgärd som inte följdes
upp hela linan ut riktigt. Det vete farao vad han har för kapacitet där nere. Jag har pratat med
honom max kanske en gång efter det här. Så vad han egentligen har för kapacitet vet jag inte.
Det var ett tips från någon att ringa honom. Kanske var det från Colin, kanske var det från
någon annan.
Det säger du nog här, att du fått…
Bra, tack. Då var det väl Colin. Och då var det med syftet att komma den tyska marknaden lite
närmare, för att. Att vi hade speciella förutsättningar på marknaden i Stockholm, hade vi väl
förstått året innan och att det inte var en lätt nöt att knäcka hur man värderade det på ett vettigt
sätt. Och det här syftade väl att ta reda på, nu när vi är på en annan marknad, är det på samma
sätt då eller är det här någonting som varenda jävla kund har 125 st av i kylskåpet eller på
något annat ställe. Flera hundra tusen och det här är det mest lättvärderade instrumentet på
hela jordklotet. Det skulle vara lite pinsamt om det var så. Det var liksom grunden för den här
kontakten. I ärlighetens namn vet jag inte hur han kvitterade av det här. Men det var i alla fall
syftet bakom att ta kontakt med honom. Odax värderingen.

Ni fick även en länk från Tyskland (Trading 2009 flik 24).
Den blev vi inte så kloka på den i ärlighetens namn.
Vi gick in där och visste inte vad vi skulle dra för slutsatser.
Den är inte med stor yrkesstolthet jag sitter och tittar på det här mailet.
Den tillförde inte så mycket?
Den är en mild och snäll beskrivning av det hela, tycker jag. Så här gör man inte, man släpper
inte en tråd så här. Det var inte bra gjort av oss.
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Vilka slutsatser kan man dra av edgens läge/utveckling över tiden? (Trading 2009 flik 2628)?
Inte som separat, enskild observation, så kan man inte dra någon annan slutsats än att det
finns en risk för att vi har fel värderingar. Den risken finns.
Att det är fel i modellen då?
Ja. Problem med edge eländet är ju att den inte är fullständig.
På vilket sätt menar du att den inte är fullständig?
Den tar ju inte med, usch nu kommer jag inte ihåg det heller, men den sätter liksom en bortre
gräns för. Den jämför pris på en option med den implicit volatilitet mot modellvärdet. Och
den implicita volatiliteten var härledd utifrån någon sorts hierarki, jag minns inte ordningen,
men ingredienserna var väl i alla fall, senaste transaktionspris, ställd kurs under x antal dagar,
om det var 7 dagar, och fanns det ingen kurs ställd på det här spannet av dagar, som jag inte
riktigt minns, och inte heller någon transaktion, så var det tomt. Och när man jämför tomt med
marknadsvärde eller teoretiskt värde eller modellvärdet så blir det ingen edge på den.
Men hade det någon betydelse i sammanhanget, vi hur ju klart sett att det är vissa instrument
och vissa månader som skapar edgen?
Ja, men om vissa av dom här faller bort, man kan ju inte veta det, man kan spekulera hit och
det, man kan inte veta vad det här är för någonting, utan att ha hela derivatportföljen i
modellen och räkna på det. Man kan inte veta någonting. Jag visste inte om här fanns
positioner som gick på andra hållet, som skulle dra ner edgen. Det kan jag inte veta när jag
sitter och tittar på det. Men det fanns en tendens i den som var oroväckande, att den ökade.
Och det skull kunna betyda antingen att de här är en stegrande felvärdering. Det skulle också
kunna betyda att här är en stegrande mängd med positioner som handlas mer och sällan, som
bidrar på ett negativt sätt till edgen, som hade dragit ned den. Man kan inte veta det förrän
man kontrollerat det.
Det är väl åtminstone två möjliga förklaringar till vad den betyder.
Jag tänkte bara på den förstnämnda när jag skrev det här arbetspappret, för övrigt. Det är ju
det som syns i mina anteckningar. Jag ser det här som en risk för att det här är felvärderat,
men jag har gjort någon substansgranskningsverifiering för att styrka om det var på det ena
eller andra sättet. Jag har inte vidtagit någon annan granskningsåtgärd heller, utan det är sånt
resten av teamet och kanske i synnerhet Johan har tagit över och dra i land.
Vad är egentligen edgen?
Skillnaden mellan HQ:s värde enligt deras värderingsmodell jämfört med en ställd kurs i ett
visst tidsspann, eller transaktionspris. Jag tror i första hand transaktionspris. Jag tror det var
så. Ett plockar den transaktionspriset, två tog den ställd kurs. Vi visste också, vi gjorde sådana
observationer som Agneta pekade på, för vi jobbade ganska mycket med att följa den där, att
även när det fanns edgesiffror så vissa grejer som var käpprätt uppåt väggarna fel av en eller
annan anledning, så att det var ingen kvalitetssäkrad information som gick i dom här
transaktionspriserna eller ställda kurserna, utan det fanns skrot, det fanns skit med där helt
enkelt, som ju var ett annat skäl, förutom att den inte var komplett, så fanns det sifferuppgifter
som inte var korrekt helt enkelt. Som om man skulle ha använt till någonting vettigt hade
krävt mycket merarbete med.
Gjordes det någon undersökning om det visade sig att edgen slog mycket från den ena dagen
till den andra. Kollade man upp?
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Jag tror att det ingick i vad Agneta och dom följde upp. Jag gjorde ingen sådan gransknign.
Men jag tror att det ingick i Agnetas uppföljd av, eller risks, Agneta och Ninas riskavdelnings
uppföljning i det dagliga.
Men från din sida, hade du koll på edgen?
Nej.
Dyrefors har i mail den 22 januari ställt frågor om koppling mellan edge och värdering
av korta och långa tillgångar. (Trading 2009, flik 28).
Jag får läsa det här lite (Torgander läser).
Jag ser att frågeställningen är lite oklar, när jag läste den. Han har ställt den baklänges, om
man säger, men du har nog förklarat den rätt.
Har jag förklarat den. Få se om jag klarar av att begripa den (Torgander läser sitt eget svar).
Fast jag undrar om inte Johan hade rätt alltså.
Förlåt vad sa du?
Jag undrar om inte Johan hade rätt i sin kommentar när jag funderar på det nu.
För när jag tittar på mitt räknande så är jag inte säker. Mitt minne är att jag sett något enskilt
exempel på.
Alltså det här gick på olika håll. Det var ingen systematik att det alltid var på det ena eller
andra sättet. Det gick ju hitan och ditan. De få konkreta exempel jag fick se på plats var
liksom..
Det som bidragit till edgen tror jag både från köpt och utställt. Sedan det här resonemanget i
sig självt är inte så jättespännande egentligen. Det leder inte fram till någonting i sig självt.
Man behöver någonting annat för att komma någonstans med frågan.
Om jag backar lite, till den här utvecklingen som vi såg i diagrammet. Det föranledde ingen
speciell insats från din sida?
Nej, nej det gjorde det inte. Men det hade nog inte varit jag som skulle ha gjort det heller,
eftersom då hade vi nog varit inne på någon typ av kanske substansverk. Eller som när jag
läser RN:s (Revisorsnämnden) beslut så kan jag se vad Johan har gjort, han har ju tagit hänsyn
till och gjort en bedömning hur den interna kontrollen har fungerat. Vilket antagligen är en
vettig väg att gå, eftersom omfattningen var så stor och substansövning, har han bedömt inte
vara effektiv, utan han har gett sig på den där frågan på ett annat sätt. Men jag har inte, vare
sig verifierat intern kontroll eller substansverifierat någonting, utan jag har gjort en okulär
betraktelse och sammanställt siffrorna på edgen och tagit med det som en signal om att här
finns en risk för att det är felvärderat. Där slutar liksom min avrapportering också, för min del
av den granskning som jag är satt till att göra, vilket inte är all granskning som totalt sett har
gjort. Det finns mycket mer som andra har gjort, bl.a. Johan.
Här har i alla fall frågeställningen kommit upp, om att vad edgen tyder på, om det är
tillgångar som är för högt värderade och skulder får lågt värderade och bör väl tyda på att
det är på båda sidor som skapar en edge, annars skulle det ta ut varandra?
Men allt det här är ju teoretiska spetsfundigheter. De få exempel som jag sett konkret har visat
sig att jag har motverkande effekter faktiskt. Det har också varit att dom adderat på varandra
om de gått på olika håll. Jag skulle gissa om man körde en registeranalys så tror jag inte man
hittar någon. Jag ska inte tro någonting om det. Det där är inte säkert betydelsefull. Den är en
tankegång som ju liksom inte bevisar någonting. Jag är benägen och, nu när jag läser det
tycka att Johan är rätt ute i sina tankegångar, men det handlar om hur har dom gjort, inte att
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följa någon graf. Man måste in och titta på det underliggande, för att dra någon som helst
vettig slutsats av det.

Här har du gjort, under flik 29 en sammanställning? (Trading 2009 flik 29).
Det här är någon sorts utsållning utav….
Men vad fasiken är det här? Den första begriper jag hur den här framräknad, för det kommer
direkt ur systemet. Tillgångar med priser, teoretiskt mot marknadsvärdet och så är det 73
miljoners skillnad. Men den andra då, tillgångar utan priser. Hur har jag gjort det. Det måste
jag på något sätt ha beräknat fram och gjort fram och antagande.
”leker med antagande att de positioner som det saknas priser för har samma genomsnittliga..”
Ja just det. Ja, det är ett sätt att göra det på och om det har någonting med sanningen att göra
det är lite svårt att veta.
Här har du värderingsbara. Det är olika sätt du har plockat?
Först köpkursen, sedan plockar man en mid-kurs, sedan plockar man en bid-kurs, sedan
plockar du.. då är det ju inga transaktionspriser med över huvud taget. Jo, sista köpkurs..
Du har tagit vad som finns?
Jag har tagit ur systemet. Det här är vid tillfället den 25 januari, vad som ligger bakom dom
här marknadsvärdena ifrån ORC. Jag har tagit det som finns i ORC. Det är så här jag då
uppfattade om den hierarki som ORC plockat siffrorna i.
Och då skulle det bli dom där siffrorna?
Ja. Det är vad det skall föreställa.
Att man tar dom bara rätt upp?
Ja absolut. Det är det som är problemet med, var vårt problem då, att komma fram till
någonting när man pratar om att veta, eftersom det fanns indikationer, tecken på osv. Men det
behövde absolut inte vara på ett visst sätt. Och sättet att, nu leker jag med tanken, jag leker
med tanken att skulderna. Till en början har jag lekt med tanken att tillgångar och skulderna
med priser är korrekta, vilken från det början liksom inte är rätt. Så det är första stenen i
maskineriet. Inte grus, sten. Sedan det andra här att vi antar att dom här samma 3 ohörbart
procent. Det är jättesvårt att veta om det var relevant åtgärd. Om det egentligen bra var. Inte
gav så mycket mer än vad den första analysen var, som väl sa här vi en risk för fel. Det är väl
vad det ska signalera här.
Slutsatsen är att då skulle edgen öka?
Nja, då ska jag bara se här då. Ja det är väl när jag lagt på dom här då blir den 7 plus 18 va. 18
plus, det stämmer inte.
Sista meningen, med dessa härledda edgar..?
Men då här det 25. Men det stämmer 7 plus 18 är 25. Jag har liksom lagt på teoretiskt om de
ens är teoretiskt. Jag har med den här, antagit att relationen i avvikelsen mellan marknadspris
och marknads... den otvättade marknadsdatan i ORC mot deras modellvärde, att den
relationen, om den skulle vara 7 procent fel även på där det har saknats priser. Då skulle det
ha varit på det här viset. Då skulle det varit 25 mer.
När du skriver det här med värderingsbara. Då har du bara tagit rå..?
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Ja, alltså med backspegeln i handen så begreppet värderingsbart får man kanske vara lite
försiktig med och bli lite mer precis i vad det betyder för någonting. Värderingsbara, jag för
det här sammanhanget.
92 procent tror jag det stod där?
Ja, men det är inget ställningstagande, ohörbart för då får vi läsa något papper till är att dom
har kunnat använda det här i sin balansräkning, det har jag ingenting på fötterna för att säga,
att så här är det. Jag har inte gjort dom tillkommande övningar som man behöver göra för att
komma närmare målet, så att säga, utan det var väl det Johan gjorde.
Förhörsbilaga Q. Yttrande till revisorsnämnden, utdrag ur.
Den 22 januari 2010 lämnade du information till Dyrefors.
Vad var det för information och vad föranledde den?
Torgander läser själv. ”mot bakgrund av information som Anders Torgander delgav mig vi
vår genomgång den 22 januari”.
Ja det kan inte vara någonting annat, utöver det som sitter i pärmen. Det finns inget spännande
jag har att komma med. Här sitter all korrespondens och dokumentation som jag har
producerat, sitter i dom här pärmarna.
För svaret på frågorna som vi tittade på under flik 28, de var daterade den 22 januari. När
han ställde dom här frågorna?
Vi kan ha pratat om det här. Han kan ha ringt. Vi satte oss ner och pratade om det. Det vet jag
inte.
Om att tillgångar skulle kunna vara för högt värderade och skulder för lågt värderade?
Reflektionen av vad det här i värsta fall skulle kunna betyda. Jag blir själv bara rörig i
huvudet av att läsa det, jag fattade inte riktigt vad jag skulle dra för slutsatser av det.
Tillgångar eller skulder alltså, det har nog varit på bägge hållen. Vi tittar på något sorts netto
här. Här ser det ut som där har du tillgångar och skulder värderade till netto. Men jag tror att
det finns brutton inom de här nettona som går åt bägge hållen, både på tillgångs och
skuldsidan. Jag tror inte. Nej jag hoppar över tror. Jag ska inte tro någonting. Jag tror
ingenting när det gäller det. Och jag vet inte heller vad vi hade för sorts genomgång den 22
januari. Den kommer ju påfallande nära mailkorrespondens den 14, 19, 22 ohörbart.
Alltså helt enkelt edgen och värdering, vad det kan tyda på egentligen, edgen?
Ja, det kan det ha varit, men jag vet inte. Jag minns inte. Det här är typiskt sett också en sån
här typ av informellt internt möte. Vi skulle inte hjälpa om jag gick in och kollade min
ohörbart. Då har han i så fall, om han gjorde det (någon nyser), sedan har vi träffats en stund
och sedan har jag inte loggat mina anteckningar.
Sedan
Göran Arnell har i mail 9 mars 2010 till Dyrefors uppgivit att han pratat med
Torgander och att han är orolig för värdering av optionerna, (förhörsbilaga Qb).
Kommer du ihåg vad hade du sagt till Arnell?
Nu börjar det bli intressant att backa tillbaka till de två konstellationerna som jag varit
verksam i. För det är ett av det som gäller här nu.
Konstellationen som jag var verksam i tillsammans Thunström 2008-2009 och Gedda bara det
första av de åren. Den konstellationen har producerat dom där pappren. Då har jag haft den
hatten på mig. Sedan har jag trätt på mig en annan hatt och lagt av mig den första hatten när vi
satt oss ned med ett utkast till årsredovisningen. Lämnat kommentarer och synpunkter på en
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massa formaliaaspekter. När jag gör det kan man inte låta bli att kommentera även dom
värderingsfrågeställningar som jag har dykt på med den första hatten på mig. Det är dom som
hamnat i det här dokumentet till Göran. Dom dokumenten, jag skulle tippa att han fått så
mycket information han behöver ha. Jag har troligtvis också oftast har suttit med ohörbart har
växlat ett par ord på den enes eller den andres rum, men det är inte heller det någonting utöver
det som redan är dokumenterat och beskrivet. Det finns inga extra iakttagelser utöver det och
inte några djupare reflektioner heller kring frågeställningen. Han har fått del av samma sak
nu har gjort här i pärmarna. I det här ohörbartdokumentet med siffrorna 3, 4 och det där. Det
är det pappret han har tagit emot. Han har inte sett dom här andra. Det vet jag inte förresten.
Normalt sett är det inte sådana papper som går fram till IFRS revue ansvarig, utan han har sett
mina noteringar årsredovisnings kvalitetssäkringen.
Har du vid andra tillfällen uttryckt oro över värderingen, eller hur stort skulle i så fall
värderingsfelet kunna vara?
Nej, man behöver känna till en annan sak, eftersom jag jobbar nischat och specialinriktat, så
innebär det att jag har ganska många bollar i luften, parallellt. Jag utgår ifrån att det även var
så med HQ, även om det kan eventuellt. Nej jag tror inte det funnits en dag jag jobbat med
samma sak från början till slut, det händer knappt någon gång. De är man i ett
implementeringsprojekt av något slag. Aldrig i revision, utan då är det insats hem på
kammaren, göra något annat… Mina skäl att känna oro för här grejerna är ganska små. Det är
inte riktigt mitt jobb, liksom. Jag har gjort mitt, göra rapporterat, sedan är jag klar, sedan går
jag vidare till nästa grej. När jag går tillbaks hit igen, är det inte så många dagar så behöver
jag inte rekapitulera var jag stannade senast, utan jag kan köra vidare. Och det är klart att jag
har haft några minuter på mig som jag haft intrycken och tänkt nej det var det här som var
svårt, nu kollar jag upp det. Men några sorts längre ögonblick av oro inför det här har jag inte
haft och har inte betalt för att ha heller. Så jag försöker låta bli att oro mig för saker som jag
inte har ansvar att oro mig för. Det är så mycket annat.
Men om man talar om siffror då, om det nämnts i något sammanhang, diskuterats storleken
på risk i värderingsfel. Du var inne på tidigare här att edgen, den skulle kunna vara ett tecken
på det. Och då har man ju, det är ju i klarspråk hur mycket den är dag för dag egentligen.
Ja, med dom reservationer för hur den tagits fram. Dom är betydande. Men visst, över tiden så
såg det ut. Ju längre det pågår och om den ökar så uppfattade jag det som en risk för ett
värderingsfel och det rapporterade vi också i revisionen.
Att edgen eventuellt skulle kunna vara det?
Det är egentligen vad jag skriver i granskningsmapparna. Det är vad det betyder. Men det är
min avrapportering som anlitad specialist, sedan tillkommer övriga granskningsåtgärder som
har gjorts av andra.
Men ett sådant påstående, eller undran får man någon feed back eller kollar du upp det, har
det hänt någonting?
Alltså det är tråkigt nog så att allt som oftast får man inte det. Det är någon sorts
yrkesutvecklingsmässigt sätt en deprimerande, nu tar jag i ändå, är det synd att det inte blir
mer feed back än vad blev. Det är lite annorlunda idag. Jag får mer feed back nu än när jag
började jobba för 20 år sedan. Men traditionellt sätt genom alla åren och även nu, jag lämnar
fram mina synpunkter och sedan vet jag oftast inte vad som händer, förrän året därpå. Är det
bra, nej?
Det är en ganska viktigt del egentligen, om det nu skulle visa sig vara en felvärdering?
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Jo men jag drar ju slutsatsen så här va, att jag för min inleverans som anlitad specialist, jag
kan inte, påskrivandes ansvar är inte löst, bara för att en specialist är inblandad. Han får väl
med nöd och näppe ens bry sig om vad jag gjort, om man skall läsa den här
revisionsstandarden ordentligt. Och att det tillkommer ytterligare granskningsmoment,
antingen av personer som är direkt ovanför mig, Peter eller vem han nu har anlitat, Erik eller
Christer Gedda till att göra. Jag har ingen aning. Jag jobbar så smalt. Jag har på något sätt vant
mig att vid göra det, det är inte helt tillfredsställande på långa vägar, det är det inte. Men det
är mer på någon sorts allmänbildningsplan, utvecklingsmässigt, inte yrkesutövningsmässigt i
det specifika fallet. Men på någon sorts allmän längre sikt, utvecklingsmässigt är det mindre
bra. Och vad som händer mellan mig fram till dess att det skrivs på en revisionsberättelse, det
är ingenting jag lägger någon tid på att fundera på. Jag förutsätter att alla andra gör sitt jobb.
Jag kan inte oroa mig för någonting annat. Jag har inte betalt för att göra det. Och jag
fokuserar mig på att göra det som jag är anlitad för att gör och ta fullt ansvar för det. Sedan får
andra ta ansvar för sitt. Jag kan liksom inte, jag har inte den yrkesrollen, jag har inte tillgång
till den informationen. Jag har inte haft dom samtalen men olika människor, som jag gissar att
Johan har gjort, så vad han då kommer fram till inom ramen för den här mycket större
processen än min lilla insats. Återigen, yrkesutvecklingsmässigt skulle det hjälpa mig mycket
på traven till att bli en bättre yrkesperson om jag oftare var med på hela linan ut. Men bristen
på tid och för många grejer och för mycket bollar i luften gör väl att man tar sig inte den tiden
till sådan feed back tyvärr.
Jag tror att det är en klassiker bland saker man kanske inte tycker är så bra när jobbar på en
revisionsbyrå.

Förevisas Trading 2009, flik 20, Edge 2009, mail den 2010-01-21 från Nina Hernberg till
Thunström och Torgander.
Uppmärksammade du att edgen legat på ca 600 till 700 miljoner under ca 14 dagar för att
den 30/12 gå ned till 281 milj?
Nej.
Men vilka kontroller av stora edgeförändringar, dag för dag skedde?
Jag vet inte.
Jag vet att Nina och Agneta jobbade med det. Jag tror att det skrevs något sådant i någon pärm
i alla fall. Granskningsrapporter.
Jag tänkte visa nog en sådan här?
Förevisas förhörsbilaga E.
Mail från Agneta Norgren till Per Börgesson och Nina Hernberg den 2010-01-21,
edgförändringar 25 mSEK.
Pär Börgesson ja, nu ser jag namnet, Pär Börgesson.
Ja just det.
Dom här papperen har jag nog inte sett, vad jag kan minnas.
Jag vet inte i vilken utsträckning ni har fått del i det här, men det som var intressant är ju då.
Det här är edgförändingar 25 mSEK, kallas det här dokumentet.
Ja.
Där har dock vare sig edgeförändringen när edgen minskat från den 29 till 30 december, det
såg vi kanske inte, du hann inte med att se på det förra, man du kan få se det på en annan
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sammanställning, att edgen från dag till dag, den ändrades från 721 miljoner den 29 till 281
den 30, sedan har den dessutom då ökat igen till samma nivå den 4 januari och dom här
förändringarna har inte granskats vad vi kan se i den genomgången som är över 25 miljoner.
Jag kan inte uttala mig, men jag kan bara uttala mig att jag har inte granskat den, sedan om
någon annan har gjort det eller inte det vet inte jag.
Jag får tro på dig när du säger att det är så.
Ja, däremot så har man tittat på en edgeförändring den 14 till 15 december, en stor
edgeförändring, den har vi väl här.
Mm.
Den heter också förhörsbilaga E.
Det här är svårt för mig att säga någonting vettigt om. Jag kan ha vilat mina ögon på, men jag
har inte under någon av de här två åren utfört granskningsinsatser med något sorts försök att
koppla deras egen utvärdering till, ja deras egen utvärdering. Det är ingen granskningsinsats
som jag har jobbat med.
Om det varit Peter eller Johan själv eller hur.
Det som är intressant är att det är årets sista dag som den går ned till 281 miljoner från att
ha varit på en helt annan nivå tidigare.
Ja, vad skall man dra för slutsats av det.
Ja, det kan man ju undra ja.
Då är bokslutet rätt värderat, bättre värderat bokslutsdagen i så fall. Men alltså. Jag vet inte.
Det är ingenting som du kommit i kontakt med, eller fått kännedom om, att den minskat?
Nej faktiskt inte, nej. Jag har sett andra papper än dom här som har haft mer löptext, jag vet
om det varit styrelse, eller något annat, företagsledningspresentation som gjorts med något
intervall, om det är månatligen, där man gått igenom och analyserat och resonerat kring
edgeförändringarna. Vad jag minns har det varit utan som varit en eller två sidor text. Som jag
gissar är Agneta. Men jag har mest känt till att det har funnits. Men jag har inte fördjupat mig
i betydelsen utav vad dom säger för någonting.
Vi har förstått att man tagit ut handeln någon dag innan månadsskiftena också, som man
kallar tradingavstämningar. Där man gått in under, inte den sista i månaden, för
redovisningens skull, utan någon dag. Som vi har förstått på initiativ från bolagets revisor.
Känner du till det?
Nej det låter helt horribelt.
Vad är det du säger man har gjort, för det förstår jag inte.
Man har gått in och titta på handel, man har tagit ut hela handeln för att se alla avslut, hur
det ser ut just då, man har tagit ut hela handeln och jämfört och tittar på alla värden där.
Man har jämfört priserna.
Man har fått fram edge och...
Men det har man gjort varenda dag ju.
Jo, men man har tagit ut och bearbetat. Tagit ut och tittat på det.
Ja man har gjort en viss tvättning av informationen menar du då.
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Granskning i alla fall av informationen.
Ja just det. Ta bort skrotet liksom inte har där att göra.
De kallar det för tradingavstämningar.
De kan hända att man gjort det. Jag vet inte. Tradingavstämningar är väl ett ord jag har hört,
tror jag, men vad det skulle innebära, det vet jag inte.
Det är inget som du har varit med och granskat?
Nej det är faktiskt så pass enkelt som att allt jag har gjort finns i pärmarna. Det finns ingen
väsentlig aktivitet som jag har ägnat mig åt som inte finns dokumenterat i dom här pärmarna.
Frågan ställs egentligen utifrån nästa fråga som vi skall ställa.
Förevisas förhörsbilaga G.
Torgander informeras om att den stora edgeförändringen den 29 till 30 december beror
på att HQ lagt in två orders avseende Omx optionerna A 660 och A 700 den 30
december till priserna 75 respektive 60 när det rimliga priset varit 292 respektive 250,
då optionerna skulle gå till lösen den 22 januari.
I både fallen köpordrar om 10 kontrakt omedelbart innan börsen stängde sista
handelsdag på året.
AT:

Vad är det du säger. Har man betalat mer än det var värt.

LL:

De har inte handlat, man har bara lagt in order. De har bara försvunnit sedan.

AT:

De har ställt ett pris som var väsentligt lägre än det som var ute på marknaden.

LL:

Ja, väldigt mycket lägre.

AT:

Men fick man köpa för det?

LL:

Nej det går ju naturligtvis inte, eftersom det är på skuldsidan om man säger,
man försöker köpa tillbaka dom.

AT:

Jag försöker ha i huvudet åt vilket håll det går grejerna går på.

LL:

Det här handlar då om.

AT:

Det är skuldpositioner som.

LL:

Det är alltså utställda köpoptioner.

AT:

Ja, okej.

LL:

Och då innebär ju det att den ena var

AT:

Får jag låna papper och penna.

LL:

Vi har en som heter Omx

AT:

Vilket datum.

Förhör, 2012-01-05 10:55 diarienr: 9000-K1634-10

289

LL:

Det här är den 30 december.

AT:

Och då hade vi en edge innan.

LL:

Innan var på 700…någonting.

AT:

700 ja. Jag skriver 740.

LL:

Den gick ned till 281 då.

AT:

Vilken dag var det den gick, den var 740 dagen innan den 30:e och så gick den
ned till till 281, så den 29.e var den 700 någonting.

LL:

Ja.

AT:

Okej.

LL:

Och det berodde då på att det var en option som hette A660, det är januari det
då, eftersom det är A och det är en nolla, den går till lösen den 22 januari 2010,
så det är bara någon vecka kvar då. Den heter ju A660 så att lösenpriset är 660
och vid den här tiden så var ju index någonstans på 950, så skillnaden blir ju
292 då. Den andra heter A 700 och går då också till lösen den 22 januari. Här
vill då alltså HQ gå in och köpa den som heter A660 för 75 kr, när den
egentligen är värd 292 kr.

AT:

Ställt pris sa du.

LL:

75 och det 10 är kontrakt man går in för att köpa. Det är ju ingenting om man
säger.

AT:

Nej.

LL:

Och på den andra så är 60 kr man då lägger in en order om att köpa för.

AT:

Och då var priset, realvärdespriset.

LL:

På den är det 251 då egentligen, eftersom det är skillnaden mellan.

AT:

Ställt pris, vad sa du där.

LL:

Dom la in en köporder på 60 kr.

AT:

Det var fint att få köpa för.

LL:

Ja, det är ingen som säljer på det, naturligtvis.

AT:

Nej det verkar lite dumt.

LL:

Det här har då skett då.
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AT:

Alltså det är någon på bolaget som.

LL:

Ja, det är någon på HQ som har gjort det.

AT:

Mm.

LL:

Vad ser du för orsak till att man gör så här, eller för det första, känner det att
man gjort så här?

AT:

Nej, nej.

LL:
AT:

Vad kan du se för orsak till att man gör det?
Rent spekulation.

LL:

Spekulation?

AT:

Ja från min sida nu börjar jag spekulera.

LL:

Ja, ja förlåt.

AT:

Du sköter ditt jobb, men jag börjar spekulera om jag ska tro om varför man gör
sånt här. Jag blir väl någon djävla dumskalle om jag inte antingen säger att jag
inte har någon lust att sitta och spekulera alternativt så säger jag att det är någon
som tycker att edgen ska ner. Den tredje kommentaren är någonting helt annat
som jag inte har någon jäkla aning om. Där har vi den första kommentaren att
göra, att jag kanske inte skall spekulera.
För visst skulle det kanske kunna var så, om man har ett intresse utav att göra
det, så förefaller det som att det har lyckats, om jag förstår dig rätt. Om det var
skälet till att varför man gjorde det. Det kan man inte veta innan man har frågat
några.

LL:

Du sa tidigare att det tydde på att det blev mer rätt värderat då, att edgen var
280 miljoner istället för 700.

AT:

Ja, just det.

LL:

Det skulle det kunna tyda på?

AT:

Ja just det, precis.

LL:

Om du, eller revisorn känt till att man minskat edgen, det blev 365 miljoner,
blev det sammanlagt.

AT:

Ja alltså det blev en effekt av.

HJ:

Den var 720 före.

AT:

Förlåt vad sa du.
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LL:

Om du eller ni revisorsteamet känt att man minskat edgen på det sättet, skulle
det ha påverkat er granskning på något sätt.

AT:

Jag känner mig så djävla tråkig att säga, det kan jag inte svara på. För jag vet
inte. Det vet jag inte därför jag har liksom inte haft fokus i inriktningen i mitt
arbete att analysera och följa edgen. Jag tog till edgen på slutet som någon sorts
kommunikationsmedel och att ange någon potentiell möjligt härad för ett
eventuellt fel, för att få en intern uppmärksamhet på att frågan behöver hanteras.
Men jag har inte under någon av de här två åren haft på mitt bord att dra några
slutsatser utav edgens storlek, vid något tillfälle i någon granskningstillfälle,
annat än det enskilda tillfället som sitter i pärmen. Vad sedan Johan eller Peter
skulle ha gjort med det här om han hade vetat det, det blir även det väldigt
spekulativt. Jag vet inte. Jag inte vilken tyngd man har gett det här i revisionen
och Johans beslutprocess i hur han skall rapportera till bolaget. Om han ska
rapportera till styrelsen bara, som han valde att göra, eller om man skall
rapportera någonting i revisionsberättelsen och i så fall var han väljer att
rapportera. Jag vet inte vilken liksom betydelse dom här analyserna har haft i
den beslutsbedömningsprocessen Johan har haft.

Kan du påminna dig när ungefär när diskussionerna om edgen som en risk för felvärdering,
när den kan ha kommit upp?
Från min sida vet jag när den kom upp. Den är ju daterad.
Är den inte föranledd av att även Dyrefors eller någon annan tittat på den frågeställningen
innan då?
Ja kan ju svara för min egen del, nej det har det inte varit för min del. Inte vad jag minns. Det
var inte det som triggade. Vad som triggade mig var okej här sitter jag med hög principiella
avvikelser och vad ska vi göra med det nu då. Det är kommunicerat med bolaget. Det är
principiella avvikelser. Det behöver inte betyda att någonting är fel, siffermässigt fel.
Det var en ökad risk för att det ska bli fel, men det måste inte var fel. Vi behöver någonting
annat att hålla oss i, kommunikationsmässigt internt, till att börja med. Och så satt jag och
funderade på det, ja, men vad har jag för tillgång till för sorts information, som kan ge någon
sorts eventuell häradsangivelse. Ja, jag har ingenting bättre än edgen det är inte mycket att
hålla sig i, den har sina gravar, tillkortakommanden, men vad händer om jag drar en linje, en
trendlinje över tiden, undrar var vi hamnar då någonstans. Fanskapet växer hela tiden. Det kan
inte vara bra i alla fall, tänker jag då och så rapporterar jag det. Det är det som, på ett mycket
mer omedvetet plan i så fall genomför den aktiviteten än att någon annan sett någonting någon
annanstans. För det har kan jag säga, inte triggat min aktivitet. Dessutom var det så här
faktiskt, att min aktivitet triggades lite grann av i funderingarna kring hur i jösse namn skulle
man kunna, det finns ju idéer om kalibrering av modellvärden mot priser mot marknaden.
Finns det någonting bra att hämta här, skulle man kunna använda det här på något vis, satt jag
och filosoferade över på kammaren. Skulle man kunna köra någon sorts kalibrering tillbaks i
tiden och rullande 180 dagars system eller någonting sådant där. Det var inget jag diskuterade
med någon annan, men det var en sådan aktivitet jag pysslade med. Eftersom jag inte i övrigt
hade med siffrorna att göra över huvud taget, så blev det till slut rätt frustrerande och simma
omkring i Atlanten och inte veta var någonstans. Av den anledningen och på det viset jag
bearbetade siffrorna med dom tillkortakommande dom siffrorna hade. Och det var inte
föranlett att Johan eller någon på bolaget hade såvitt jag minns yttrat någon särskilt om att
edgen var någonting som oroade någon.
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Hur var det året innan då, efter 2008, var det liknande frågeställningar eller diskussioner då?
Ja, det var det väl. Man kan väl säga så att rent regelverksmässigt så reagerar man avvikelser
mellan, beskrivs internt som, pedagogiskt extremt olämpligt rubricerat, men om det första
intrycket, om man får information som säger. Här har vi marknadsvärdet, här har vi
modellvärdet. Här är skillnaden. Då blir man som regelverkare, men hej hallo, vad håller ni på
med, så här kan man inte göra i alla fall. Det blir liksom den instinktiva reaktionen. Det drar
omedelbart intresse. Sedan så är intresset starkt som i det ögonblicket, när man börjar pilla
lite grann och ser hur det har tagits fram, om man blev modstulen i idén i vad man faktiskt
skulle kunna använda det till. Men absolut har det i medvetande funnits medvetandet om en
diskrepans mellan någonting som man kallar för ett marknadsvärde och någonting som man
internt kalla för ett modellvärde. Det är som att vifta med ett rött skynke framför mig. Det är
alarm, alarm, alarm. Sedan tittar man närmare på det och som sagt ser man att, när man
skriver marknadsvärde. Det är kanske inte riktigt marknadsvärde på det viset, tillräckligt ofta
som det behöver vara för att man skall kunna basera sin bokföring på det. Man behöver göra
väldigt mycket med den här informationen innan den kan vara föremål för bokföring. Men
alltså att här har varit en företeelse som jag skulle tro har, tror jag, men jag skulle tro att Johan
har haft det här som någonting han hållit ett öga på.
Är det någonting som han då kommunicerat med någon i bolaget också?
Det kan hända.
Alltså även efter 2008.
Som han har kommunicerat med bolaget? Det vet jag inte.
Du var inne på att du kanske även då, det kan ha tänkts att du tittat på den.
Johan kan ha ohörbart den analysen som jag pratat om, som ni inte verkar ha i pärmen, som
väl då är någon annanstans. Dom pappren har jag sett lite då och då, som någonting man har
fast avseende vid, att Agneta och Company har gjort, jag vet inte med vilken frekvens, men
analyser av edgeutvecklingen och utredning av enskilda större poster, vad dom kommer sig
av, att man har tyckt att det var viktigt. Men hur viktigt och av villken anledning det bör ni
nästan kolla reda på i pärmarna vem som har utfört det granskningsmomentet. För det har inte
varit jag.
Kommer du ihåg om du haft något med risk och trading i december 2008 avseende då, tagit
upp det här med edgen att den skulle ha varit stor?
Jag tror att jag träffade ohörbart tradingen en eller max två gånger. Den ena gången är jag
ganska säker på att det var mycket mer framåtriktat samtal i en ganska tidig fas. Där vi
diskuterade hur dom gör visavi andra sätt att tänka på och göra sådant här på och
uppfattningarna från deras sida om det. Det var ingen edgediskussion. Jag kan inte utesluta
möjligheten att jag träffat Agneta och Nina i december och att vi i så fall har.. Men vi kan
säga såhär. Högst osannolikt var det ett möte som hade till sitt syfte att diskutera edgens
utveckling, för jag skulle vara fel man på plats för att föra den dialogen.
Har du haft någon diskussion med trading och risk avseende värderingarna. Positionernas
värderingar att det mer skulle övergå på risk att risk skulle ta det, ansvaret i den frågan..
Nej.
..och att trading skulle bli mer fristående?
Det är mer en organisationsfråga. Arbetsfördelningsfrågor. Där har jag ingen kunskap. Jag har
för lite verksamhetskunskap för att var vara någon särskild sorts meningsfull part att snacka
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med i det läget. Då har jag kollegor som lämpar sig betydligt bättre för det.
Vi har många frågor som vi ska ställa och klockan är snart ett.
Förhöret avslutades kl 12.55 och det fortsätter den 12 januari.
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Förhör den 2012-01-12, kl 11.05.
Hörd person, Anders Torgander.
Förhörsplats: Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15, Stockholm
Förhörsledare: Krinsp Leif Lundqvist och Krinsp Kenneth Nihlvin och Ekorevisor Håkan
Johansson.
Närvarande vid förhöret: Advokat Jan Carlsson.
Förhöret tas upp på band och skrives om inte annat anges ut i sammanfattning.
Anders Torgander=AT
Leif Lundqvist=LL
Kenneth Nihlvin=KN
Håkan Johansson=HJ
Jan Carlsson=Advokat
Fortsatt förhör med Anders Torgander om hans uppdrag i revisionsteamet avseende HQ Bank
och HQ AB.

Återigen visas (Trading 2009, flik 29).
Det är egentligen i anledning av orders vi visade som skedde den 30:e december.
Det var någon order ställd på något väldigt lågt pris som gjorde att edgen blev ned med ett par
tre hundra miljoner eller vad det var.
Och då blir frågan.
Om edgen blivt i storleksordningen närmare 700 miljoner vid din granskning, vilket den
skulle ha varit om inte HQ lagt in felaktiga priser på de två Omx optionerna, skulle de i så
fall föranlett någon åtgärd eller reflektion från din sida?
Nej. Det var inte på det viset jag tittade på. Jag tittade inte på enskilda punkter, för jag visste
att enskilda punkter var ren och skär galenskap. Nu tar jag i här, men inte mycket att hänga i
julgranen i alla fall, utifrån det vi pratade om förra gången, att det finns, många utav
optionerna hade ju liksom riskutsläckande effekter mot varandra, när det gäller underliggande,
så det var både utställt och köpt. Allting på exakt samma löptid och på lite olika, men de i alla
fall, de kallade för det delta riskmässigt. Aktieprismässigt motverkande effekt. Jag vet inte,
jag har inte studerat det, men jag skulle gissa att väldigt mycket förekommer i par på det viset,
att det ena är en hedge av det andra, rent deltariskmässigt. Eftersom Orc, det här
finanssystemet, inte spottade fram en edge för det fallet det saknades, att ett är
transaktionspriser, två är ställda priser under en viss period, så var det en källa till att edgen i
sig gick upp och ner, dvs att det blev liksom ett hål, ett glapp, att det blev enbenta positioner,
både deltariskmässigt men även tidsvärdesmässigt. Tidsvärdet blev enbent. Tillsammans med
att information inte var så pass, enligt bolaget, kvalitetssäkrat, så att det egentligen lönade sig
att studera enskilda punkter. Jag tror att vi hade rätt enig direktiv, att vid enskilda tidpunkter,
cut off perioder, är det inte meningsfullt att fundera så himla mycket. Utan den övning jag
sysslade med här var någon sorts liksom trendanalys, snarare än någon sorts ögonblicksbild,
just den dagen, balansdagen. För det hade jag nog tankarna då om att, nej det där ger oss
ingenting.
Men det fanns ju ändå en trend i edgen, att den var stigande hela tiden?
Det här var ju ändå årets sista handelsdag?
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Alltså om vi ska diskutera var jag borde ha gjort för någonting, så börjar det lite grann bli en
annan fråga, men om vi tittar på vad jag faktiskt gjorde, hur jag planerade granskningen, så
var det ingenting, för att svara på frågan, det var ingenting jag följde upp. För det ingick inte i
mitt granskningsprogram att göra på det viset. Jag hade värderat den insatsen som inte särskilt
meningsfullt. Och det här var väl en bild som jag ville skicka vidare till påskrivande revisor
om att, jag nu har vi suttit och dividerat om principer ohörbart och nu står vi där vi står. Det
är dags att göra bokslut snart, det finns inte mycket till utrymme att andra på någonting
egentligen, så vad kan jag utifrån min roll och uppgift göra för att lyfta fram någonting i
beslutsunderlag till påskrivande, på något vis, som inte är alltför djupblodande och så pass.
Det här var så pass långt in i processen, 25 januari, så att. Jag ville med något sorts snappshot
av något slag. Och det här var mitt sätt att göra det. Borde jag har gjort någonting annat? Jag
vet inte riktigt. Det är en backspegelsdiskussion på något vis. Och då får jag väl säga på något
sätt. Revisorsnämnden tycker ju att vi skött vårt arbete, så svaret på frågan är väl egentligen
nej, inte nödvändigtvis skulle ha gjort något annat.
Men här står avvikelser 3 procent för högt på tillgångar och 7 procent för lågt på skulder. Är
det en väsentlig skillnad?
Ja har inte funderat på tidigare. Jag har inte analyserat informationen utifrån det perspektivet.
Man kan ju se rent generellt sett så är alltid tillgångarna högre värderade och skulde lägre
värderade när man går in och tittar i portföljen.
Ja det är möjligt, det har jag inte gjort. Annat än att jag har vid något enskilt tillfälle på något
möte, tror jag det kan ha varit, för att liksom se exempel på att det faktiskt har gått, eller så är
det någonting dom har sagt, jag minns inte att det kan ha gått på bägge hållen, men det är ju
en empiriskt fråga. Har ni sett att det är så, så har det väl varit så. Men det är ingenting.
Det här tyder ju också på det då?
Nej det gör ju inte, eftersom vi vet inte vad som ryms bakom dom här beloppen. Det kan
finnas bruttobelopp som går på olika håll, som släcker ut varandra. Så det här ser du inte för
en enskild position på skuldsidan. Det får du reda på ett visst ohörbart.
Nej men det tyder på..
Netto är åt ett håll. Det är exakt vad det säger. Men det säger ingenting, att det inte finns.
Det här är inget bevis om att varenda evig skuldposition är undervärderad och varenda
tillgångsposition är övervärderad. Det säger den inte, den säger däremot att nettot vid det här
tillfället är på det viset. Men det kan bestå av ett brutto, som jag inte har gått in i och tittat på.
Vi ska ta fram en bilaga till det här, som heter, det var avrapportering den 25, punkt 5.
I punkt 5 står det. Det är en bifogad fil till avrapporteringen den 25 januari 2010 och i
punkt 5 står det:
HQ redovisar resultat dag 1 på transaktioner där värderingen inte görs på basis av
observerbara marknadsdata. Detta är inte förenligt med IAS 39.
Vad innebär det?
Vad det innebär. Det innebär att utifrån dom genomförda granskningsmoment som jag
genomfört, vilket inte är samtliga granskningsmoment i den här granskingen, men utifrån
dom, så är det min slutsats av situationen på HQ, sedan har det gjorts andra
granskningsmoment, utav andra personer. Men utifrån dom insatsers som jag har gjort och
dom syns ju i pärmen, lite grann utifrån samtalet förra gången om vad jag har gjort och vad
andra har gjort, så utifrån den information jag har fått. Det behövdes ju ingen
substansgranskning för att konstatera att det är så här. Det var ju någonting som de muntligt
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redogjorde för, att så här arbetar vi. Och då blir slutsatsen att man redovisar dag 1. Möjligtvis
kan jag väl säga så här, att den här formuleringen är kanske lite odistinkt, för att den här
värderingen ska ju göras på basis utav allt väsentligt observerbara data. Det är inte så att det
inte får lov att förekomma det minsta lilla oobserverbara moment, utan det får inte
förekomma väsentliga inslag av oobserverbara moment. Så den här är lite odistinkt i sin
skrivning. Men vad den betyder är att utifrån dom intervjuer jag har gjort och deras berättelse
om sina ansatser att göra det här, som ju har varit att ha utgått från en värderingsmetodik som
väl har legat mer eller mindre nära marknadspriset och dom har säkert vid ett flertal tillfällen,
har jag tänkt, vi det här tillfället, präglats utav indata som i ohörbart är observerbara på
marknaden. Då har det inte varit enligt regelverket korrekt att redovisa till resultaten. Enligt
uppgift från bolaget, så har det varit både positiva och negativa resultat och inte bara på ett
håll.
Vi kommer vidare till frågor om det.
Får jag bara ställa en fråga, du nämnde vid mina intervjuer, vilka är det då som du har
pratat med?
Agneta Norgren.
Uteslutande henne?
Ja, Agneta som vi pratat med några gånger. Dom personer jag löpande hade samtal med, så
var det först och främst Agneta och Nina och sedan kommer jag på något annat namn på
någon kille som dök upp med papper flera gånger som jag inte riktigt mindes vem han var.
Han var mer färre gånger.
Börjesson?
Ja, exakt. Man kan säga att det var i praktiken alltid Agneta och i 99 av hundra, men det var
inte hundra gånger, men det kan hända att vid något enskilt tillfälle var inte Nina med, men
hon var för det mesta med. Och sedan vid något tillfälle var så var Mattias Arnelund med.
Men samtalen om. Min informationsinsamling om hur arbetar ni, gick ju genom samtal med
Agneta. Det var egentligen min informationskälla.
Men du sa, att om det går på båda hållen.
Men om det skulle gå väldigt kraftigt åt ett håll då?
Regelverket säger ju då så här att. Här är en oklarhet i regelverket. Var det gäller både plus
och minusresultat och egentligen står det att man inte ska redovisa, det står inte uttryckt så,
men innebörden är att man inte får lov att redovisa vare sig vinst eller förlust om man inte kan
styrka att det här är för att vi verkligen har gjort en vinst eller förlust den här dagen och det
styrker man genom att man kan påvisa, att man kan peka på företeelser på marknade, vi har
faktiskt gjort någonting väldigt mycket bättre än marknaden prissätter idag. Så länge man kan
leda det i bevis att ens köp eller försäljning har skett till ett bättre pris på marknaden, då är det
korrekt att redovisa resultatet med en gång. Annars ska man parkera resultatet plus och minus,
någonstans. Och hur det ska göras, det kräver lite tekniks utrustning och rutiner för att hantera
det. Men det ska egentligen systemet fånga upp det resultatet, parkera det på särskilt ställe och
sedan skall det resultatföras. Och exakt hur det ska göras står inte heller i regelverksboken,
utan då får man inom ramen för vad som förefaller rimligt utveckla en egen princip, för när
dom här resultaten hamnar i burkarna och det är antingen genom periodisering över
återstående löptid, eller en periodisering fram t.o.m. den tidpunkt då man förväntar sig att den
här marknadsinformationen ska bli observerbar. Och jag tror att det finns vissa som inte
resultatför någonting alls utan bara fryser det. Jag tror att det är mindre vanligt, att man fryser
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resultatet helt och hållet utan periodisering och sedan den dagen som det blir, att man kan
observera det här priset på ett tillförlitligt sätt, då tar man in resultatet, för då så att säga har
man bevisat, jo vi har faktiskt varit bättre än marknaden. Regelverket säger väl så här att. Det
står inte någonstans, men man kan ana att logiken är att har man inte marknadsdata i ryggen
för att bevisa att avvikelsen mellan hur jag värderar och det jag betalade, att den avvikelsen
verkligen var ett resultat, då ser man på det som något sätts snarare avvikelse mellan vad
modellen säger och vad transakationspriset har varit. Men det är inte korrekt att redovisa sin
vinst eller förlust, den här dagen. Sedan tror jag att praxis är att man tar förlusten dag ett, även
om den inte har blivit på observerbara… Man tar förlusten men man redovisar inte vinsten.
Det gör man på olika sätt, men jag har förstått genom samtal med just dom engelska
kollegorna att det är inte ovanligt att man tar förlusten med en gång, trots att man rent strikt
regelverksmässigt inte ska göra det. Men det är någon sorts gammal försiktighetsprincip, som
det egentligen inte finns utrymmer för i regelverket, men som ändå känns tryggt att jobba
med. Men som det inte finns ett stöd för i regelverket egentligen heller. Men det är färre som
klagar på det än om det går på det andra hållet.
Vi går vidare på temat med dag 1 resultat.
I Mail i november 2008 till Gedda och Thunström tar du upp punkter till granskning
och bifogar presentationsmaterial från Nordea Markets om dag 1 resultat (Trading
2008, flik 6).
Frågan är egentligen vad du redan delvis har svarat på.
Vad innebär dag 1 resultat? Men du nämnde något om erfarenheter från USA, förra gången
vi träffades?
Ja det är dom papper som sitter antingen i det här mailet eller med ett annat mail. Jag minns
inte riktigt. Jo, jag tror jag skriver, det här EITF 02. Det är då någonting som betyder
Emergency Issues Task Force. Det är då i Sverige. Jag har haft anledning ha att ha mer
redovisningsrådets struktur att göra. Dom har en akutgrupp som tar itu med frågor som snabbt
behöver hanteras, där man inte har tid att vänta in den process som man annars har att jobba
med när man ändrar på en regel. Då kanske det tar 3 år innan får igenom en stor förändring i
lagstiftningen. Och när någonting behöver lösas av aktugrupper….
Dom hade frågeställning kring dag 1 resultat på bordet långt innan det var det i Europa. Och
det var någonting jag hade kommit i kontakt med i mitt arbete med något företags som
arbetade, eller var tvingade att följa de amerikanska regelverket, vilket var skälet till att jag
tänkte att det här kan Erik och Christer fundera på, i vilken utsträckning det här faktiskt skulle
kunna vara till hjälp, när de utför sin granskning.
Och där hade du konstaterat ungefär det du har beskrivit, om hur man bör tillämpa dag 1
resultat, att man..-.
Jag minns inte riktigt, per vilket datum den insikten. Det syns säkert i pappren här kanske, per
vilket datum som min insikt var, nej, det som jag skrev i rapporten, så här borde det
principiellt inte kunna vara. Men rimligen är det på ett datum innan jag skickade det här, för
annars skulle jag inte ha skickat det, men jag kan inte säga att jag kommer ihåg det.
Vi var inne på det också, men vad var speciellt för HQ avseende dag 1 resultat?
Alltså det var den speciella metodiken att ha ett inslag av en volatilitet som är härledd utifrån
ett historiskt mönster. Dilemma är ju här att värderingen ska ju ske per balansdagen. Och det
är inte alltid historiken är relevant.
Du sa tidigare att för att ta ett dag 1 resultat så måste man på något sätt visa att marknaden
förändrats..
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Nej.
förlåt, att man gör en bättre affär än marknaden.
Ja, så kan man uttrycka det.
Och om man då hänvisar till historisk volatilitet då, det är inte riktigt samma grej?
Nej, om man tittar på det principiella så är det konceptuellt en felaktig utgångspunkt. Det
måste ju inte defacto leda fel, men på konceptplanet är det ju och det är egentligen där jag är
hela tiden va. Jag är konceptualist, princippersonen, sedan bara för att man till punkt och
pricka inte exakt följer principen, för vi har hur mycket exempel som helst från det här
regelverket, där företag inte exakt gör som det står i boken, men man jobbar med
aproximationer utav praktiska skäl, som är hyggligt nära ändå.
Bara som ett klargörande av min roll igen och vad det här är för sorts materia. Och vad skulle
jag svara på egentligen.
Vi var inne på att principiellt om man ska ta ett dag 1 resultat så måste man visa att man har
gjort en bättre, eller sämre affären än marknaden.
Principiellt är det ju så. Jag tror att, dilemma som revisor har ju varit att, metoden här har ju
haft inslag utav både en historik och en aktualitet. Det har liksom varit en metod där man
blandat. För hade det varit en ren hink med gammalt skräp och inget annat som behövde
förändras. Det hade varit en enklare situation att prata om svart och vitt. Nu har det väl varit
en metod som har innehållet både historik och aktualitet. Jag tror att Johans dilemma som jag
lämnat över frågan till, ett av dom har säkert varit, hur ska jag utvärdera faktumet att vi har
lite av varje i det här. Vi har både historik, vi har också aktualitet. När är det ena…
Inte borde jag svara på det här. Jag har aldrig funderat på de här banorna, men jag skulle tippa
på att dilemmat, som sagt ligger i. När har ingredienserna utav det oobserverbara gått över
den gräns så att det blivit så pass väsentligt så att det där inte får lov att hända. Men som
princip, så har du rätt. Konceptuellt sätt, har man defacto för stora inslag utav oobserverbara
grejer, parkera resultatet, vinst och förlust, även om många skippar förlusten som parkering,
dra dom i resultatet och sedan periodisera dom. Det innebär ju en annan sak också. Det
innebär att man ska titta på vilken effekt det här har, så har man ett resultat idag av en
transaktion som man så att säga felaktigt bokför, kan ta bort citationstecken, som man
felaktigt bokför nu. Ska man jämföra det med situationen, vad hade hänt om vi hade
periodiserat. Ja, det som hade hänt istället hade varit att vi parkerat det som ett resultat,
däremot hade vi fått historiken periodiserar vi resultatet ständigt. Det är inte så att det hade
varit resultatlöst i HQ:s resultaträkning den dagen, bara för att man hade parkerat dag 1
resultatet. Då hade man ju rent hypotetiskt sett, om man hade backat bandet, och hade haft
maskineriet på plats, för att fånga upp dom här dag 1 resultatet, både vinst och förlust och
sedan periodiserat in den efter konstens alla regler, konstens olika regler, för där måste man
också välja väg. Periodiserar vi rätvinkligt hela vägen till förfall, periodiserar vi rätlinjigt till,
eller med något annat mönster till dagen då vi tror att det här blir observerbart. Det är två
olika sätt att gör det på. Men om man väljer en av dom eller om man kör parallellt bägge. Ni
gräver fram allt ni hittar och kör, två stycken parallellsystem, så kommer ni till att se. Och ni
behöver inte ens göra ohörbart. Och det finns ett annat resultat i HQ:s böcker, än resultatet
som kommer härifrån. Nämligen in-periodiseringen av alla andra dag 1 resultat, som skulle
långsamt hamna i böckerna. Så det är inte enbent det här.
Varför köpte ni deras sätt att hantera dag 1 resultat, slutligen då?
Jag har inte varit den person i det teamet som har köpt någonting.
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Men?
Men allvarligt talat, det var inget skämt. Det var inte ett sätt att undvika frågan. Det jag tycker
det var en viktig del i det hela. Jag har gjort mitt jobb som är dokumenterat. Jag har pratat lite
mer om det så att ni fått en djupare förståelse för min roll och vad jag faktiskt har gjort. Det
här är material som har lämnats över till revisionsteamet. Där Johan Dyrefors har varit den
högsta ansvarige. Det har funnits en person till i alla fall, mitt emellan. Vad Johan sedan har
gjort och vad hans bevekelsegrunder har varit. Jag har ingen aning. Den här gången, det här
fallet och på dom flesta andra uppdrag så är jag inte med, utifrån min roll så är jag inte med i
den beredningen och det är inte heller expertens uppgift att vara det. Det är den påskrivande
revisorn som har betalt och licens för att fatta det slutliga beslutet, hur ska jag rapportera till
den här kunden? Ska rapportera till styrelsen muntligt, ska jag rapportera för styrelsen
skriftligt, ska jag skriva en erinran, ska jag skriva en oren revisionsberättelse, eller ska jag
bara prata med ekonomichefen. Och vad det nu mer kan vara för någonting. Det är liksom ett
litet batteri av olika sätt att rapportera på. Och Johan valde sättet, jag rapporterar till styrelsen
skriftligt och muntligt, men inte med erinran och inte heller oren revisionsberättelse. Hur han
har kommit till dom slutsatserna vet jag inte. Det måste ni fråga honom om.
Men just det här med dag 1 resultat, hur har det rapporterats till?
Det har ju ingått i det papper vi tittade på. Det tror jag är ett dokument som Johan haft med sig
på sittningar med styrelsen, tror jag, men det vet jag inte riktigt. Jag tror det, i alla fall med
bolaget. Om det dessutom varit styrelsen, ja det tror jag faktiskt. Det får ni kolla upp med
ohörbart. Men jag är ganska säker på att det där är sådant som har gått till styrelsen. Om de
bara lämnat över pappret, eller bara kört det muntligt, eller ohörbart. Jag var inte där. Att det
kommit bolaget till del, det har det gjort, har jag hört. Jag har inte varit där och sett det. Jag
har läst i tidningarna för övrigt.
Begreppet att rulla positioner, det kommer kanske från annat håll än från ditt håll kan man
se, men vad innebär det för dig och ur resultatsynpunkt när det gäller dag 1 resultat, eller kan
innebära?
Ja, vad ska jag svara på det. Det känns som det är lite grann en retorisk fråga. Det finns bara
ett svar på frågan.
Ja, det kanske det gör?
Och det blir ett spekulativt svar, för det är liksom ingenting jag har grävt ned mig i, i mitt
arbete. Sedan kan det hända att jag på min kammare såsom intresserad i ämnet har tagit till
mig olika diskussioner och funderat hit och dit, men det har inte ingått i min roll och i mitt
arbete på det här uppdraget och i min relation med HQ. Men jag känner ju till dom
resonemang som har förts utav andra kring att en viss sorts hantering här skulle kunna leda till
att förluster göms genom att man går in i nya positioner. Det är så det har beskrivits för mig.
Ingår inte det, du sa att du var specialist i värdering och redovisning. Ingår det inte i ditt
arbete som…?
Det är inget arbete som jag har utfört här.
Inte ens rekommenderat på något sätt, eller varit med i diskussionerna?
Nej. Det här med rulleriet, det dök ju upp när det här gick i luften. Small, exploderade, gick
under, så började resonemangen gå igång om är det någon här på bolaget som sysslat med
grejer som man inte borde syssla med. Det var ingenting som jag på något vis hade som
inriktning på granskning att se om folk höll på med att fippla med grejer.
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Fanns det inga misstankar om det eller tankegångar om att man kunde göra, jag tänker med
tanke på edgen, skulle ju kunna göra en hint om det?
Om vi säger så här, tänkte jag på det där då, svaret är nej, det gjorde jag inte. Varför gjorde
jag inte det. Jag kanske skulle säga så här. Med backspegeln blir allt helt annorlunda…
Borde jag har gjort det med backspegeln, ja det borde jag nog ha gjort, men jag har inte gjort
det.
Och inte har det varit mera diskussioner?
Nej, den tesen, om det har gjorts eller inte har gjorts, så är det en tes om att någon suttit och
manipulerats och lurats. Jag har inte varit inblandad i diskussioner under ramen för revision,
såvitt jag minns, vid den här tidpunkten om att någon höll på att koka böckerna och luras och
göra någonting annat, så därför borde det ha varit ditten eller datten. Fanns inte på kartan.
Borde det ha funnits på kartan. Det är en annan fråga. Men nu gjorde det inte det. Och
återigen ohörbart utav revisionsinsatsen.
Det här kallar vi förhörsbilaga K. Powerpointpresentation inför styrelsemöte den 17
maj 2010. Så den är ganska sen, men den är till bild, så därför är den bra att visa.
Det är Catarina Lagerstam som har gjort den här powerpoint presentationen och p sid
14 så skriver hon om värderingsproblematik, sedelpress, kallar hon det för, tom.
Du kan titta på den om hur hon har beskrivit det där.
(Torgander läser igenom exemplet).
Ja.
Man ställer egentligen ut en lång position och så värderar man ner skulden genom dag 1
resultat då.
Ja.
Du sa tidigare, ni hade fört fram det här. Men vilka på HQ har varit införstådd med vad dag
1 resultat innebär, eller kan innebära?
Dom jag kan, vilka som vet? Om jag förutsätter att dom personer jag har pratat med har
lyssnat och tagit in och när jag bedömmer deras ansiktsuttryck osv. så förefaller det som att de
har förstått det här, så har det varit Agneta. Nu glömde jag bort vad hon heter.
Nina?
Nina. Ska jag intyga om de har förstått. Det blir jätteknepigt i ärlighetens namn. Tänk om jag
säger att hon har förstått och så har hon inte alls förstått, så blir hon jätteledsen. Jag kan ju inte
vet. Om vi säger så här. Jag har kommunicerat med Agneta och det här är en bokföringsfråga,
så att cfo har varit med i bilden så klart. Sedan om det varit ytterligare som har begripit eller
om dom här två ändå inte har begripit, det kan jag inte riktigt stå till svars för. Men det är mitt
intryck att dom har förstått det.
Allts cfo, du pratar om Mattias Arnelund?
Alltså förstått. Vi pratar om att förstå någonting. Det är väldigt viktigt att vi blir lite mer
distinkta i vad dom har förstått. Jag tror att dom har förstått både att det händer, jag tror. Fråga
dom om vad de faktiskt har förstått, men om jag får tro, så har dom förstått, så har dom vetat
att. Det var inte direkt några cirklar och streck och diagram, utan att det är självfallet så här att
om man ställer ut en optioner och får in x pengar och sedan värderar den på ett annat sätt så är
det antingen mer eller mindre resultat.
Det är ju helt uppenbart. Och jag tror att det har dom ju känt till att, ja så blev det. Men tror att
dom också har haft i bakhuvudet att liksom, som jag sa här innan, bara för att man tar bort det
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här resultatet innebar, om man kört det här hypotetiska bokföringen parallellt, så innbebär inte
det, hejsan hoppsan nu blir HQ utan resultat. Utan då hade HQ bara haft ett annat, eller man
haft ett annat resultat som hade berott på vilken sorts ansats man tagit åt periodiseringen. Så
kan man väl ta och simulera den för de tre-fyra olika sätt man kan gör det på, eller vad vet jag.
Då kommer man att se, men visst det här ’är ett resultat. Det är dom in-periodiserade dag 1
resultaten från tidigare perioder som dimper ned istället. Om det ena är mindre än det andra,
jag det är ju 10 000 kr frågan.
1:38
Förevisas Revisorsnämndens disciplinärende-Johan Dyrefors, från sid 8, sista stycket
och framåt, har man diskuterat dag 1, sedan finns det längre fram också på sid 21-22.
Jag antar att du läst den.
Ja, jag har läst den en gång. Någon gång strax innan jul faktiskt. Innan dess hade jag av
märkliga skäl faktiskt inte gjort. Ja, det har jag gjort en gång.
Vi hade en fråga, men egentligen har du faktiskt redan svarat på den, tycker jag.
Hur har Torgander uppfattat HQ:s tillämpning av Dag 1 resultat när HQ:s värdering byggt
på annat än observera marknadsdata och dag 1 resultat direkt resultatförts, det har du
egentligen redan svarat på?
Ja.
Men nästa fråga, har detta gjort det möjligt att dölja förluster i redovisningen?
Det sätt på vilket dom har tillämpat dag 1 resultat.
Menar du att det principiellt sett skulle kunna få det som konsekvens?
Principiellt ja?
Ja, det borde kunna hända. Likväl som. För att veta vad som egentligen hände så är det den
där parallellkörningen man behöver göra, men visst kan det hända, som konsekvens av det.
Det kan gå på andra hållet också, att dom periodiserade vinsterna egentligens skulle ha varit
högre än redovisade resultat.
Man kan både dölja vinster och förluster?
Ja, bara den frågan, hur hade principen bort se ut. Borde man av princip både parkerat vinsten
och förlusten, skulle man bara tagit den ena. Och sedan vill jag minnas, alltså det fanns ett
antal andra egenskaper på hur deras handel skedde som gjorde att den rent metodmässigt inte
var snutet ur näsan hur man skulle göra rent, med system och rutiner liksom. Det var väl vad
jag minns liksom, en av beskrivningarna, att det var så pass aktiv handel så grejer for ut och in
på ett sådant sätt så att, ta in och ta ut vinst och parkera hit och dit. Och nu var det dags att
redovisa den och nu ska vi inte göra det. Det var liksom inte att man köpte någonting och
sedan satt man still på det i två och ett halvt år. Det kan vi klara av på ett litet xl-program.
Tror man att det fungerar så, då undrar man nog att, helt enkelt varit korkad bara och lata, som
inte har fixat det. Men det var så pass livlig handel i det här och grejer gick snabbt ut och in,
som dels gjorde, som var ett av skälen till varför det inte var fixat. Som ju också gör, att när
jag ska svara på din fråga, om det kan vara det. Jag det kan vara det, det kan också vara
någonting annat. Och vad det borde ha varit. Det går inte att svara på, förrän man sätter sig
ner och rekonstruerar alltihop. Men när man rekonstruerar, måste man rekonstruera en sak
som är fullständigt hypotetisk. Hur har principen bort se ut och borde inte ha sett ut på ett
enda sätt, utan den kunde ha sett ut på 3, 4 och sätt.
Det kanske du kan beskriva lite grann?
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Om man hade tänkt sig att man borde ha fångat upp resultatet dag 1, så hade man ju till att
börja med behövt ha någon sorts system och rutin på plats, för att bestämma, den här
värderingen vi gjorde för det här enskilda instrumentet, jag kommer inte ihåg volymerna. Det
kommer ni ihåg bättre, men det var rätt många grejer. När dom har kört den här, eller den här.
Just när du värderade den här gången, vid det här tillfället, hur pass mycket av inslaget i våra
antagna volatiliteter har med marknadsvolatiliteten idag att göra, hur pass mycket kommer
från historiken. Har den passerat gränsen till att bli så pass mycket utav det oobserverbara så
att vi skall klassa den i nivå 3, eller får den duga som nivå 2. Det är liksom en sak, bör hända.
Och då bör man splitta grejerna och skicka åt varsitt håll och sedan dessutom kanske man i
något fall har gjort en värdering utifrån det ställde priset man har på marknaden, så att den var
vare sig i nivå 2 eller 3, utan det var 1. Så någon sorts skiljegrej från början som sorterar ut de
här sakerna i tre högar vid transaktionsögonblicket. Och det är vid transaktionsögonblicket det
ska ske, inte på kvällen, för på kvällen är det för sent, för sent och för sent, men på kvällen har
det hänt en annan sak, utöver att vi gjort transaktionen, då har marknaden flyttat på sig. Så tar
man tempen på kvällen, så får man med mer än den saken som förelåg vid
transaktionstillfället, man får också med sig hur marknaden har flyttat på sig under dagen. Så
man hade behövt få fånga filuren omedelbums och lägga den i 3 högar.
Ur dag 1 resultat synpunkt, skulle man ha hanterat dom här nivåerna på olika sätt sedan då.
Ja nivå 1 värderingen, ut med resultatet med en gång. Nivå 2 värderingen, ut med resultatet
igen med en gång, nivå 3 värderingen, parkera resultatet.
Parkera det då?
För vidare hantering. Så först, vid transaktionsögonblicket, lägg grejerna i 1, 2, 3 högen,
därefter titta på den tredje högen, dom andra två kan ni skicka resultat på med en gång. Den
tredje högen, får man sedan fundera på. Var ska vi ha för sorts principer, periodisering av
mellanskillnaden mellan transaktionspriset och det modellvärde som spottades ut vid det här
tillfället, där vi gjorde transaktionen, den sekunden, eller timmen, inte på kvällen. Den
mellanskillnaden får man sedan ha en plan för, ska vi periodisera den rätlinjigt. Ska vi
periodisera den till ett datum vi tror att priserna börjar bli observerbara, därför att ju närmare
förfall vi kommer, desto livligare blir aktiviteten, och ju mer närmare frontmånaden, eller vad
dom kallar det för, då var det väl rätt rejält med handel tom. Men det var en ganska lång död
period. Så antingen periodiserade man till handeln förväntades bli tillräckligt livlig eller
periodiserade man fram till förfall. Sedan bör man bestämma sig, ska man periodisera bara
vinsten, eller ska man periodisera förluster. Och sedan ska dra den kvarnen. Varenda gång
man gör en transaktion ska man gör om det. När dom går in och ut ur grejer hela tiden, så ska
det dras om den här kvarnen hela tiden.
När du säger parkera, så menar du att man omedelbart bokför till anskaffningskostnad och
sedan får man titta på hur man skall hantera dag 1 resultatet?
Ja, exakt. Då kan man väl hitta något sifferexempel. Vi säger att vi har fått betalt 100, för en
skuld som vi har värderat till 90. Då har vi fått debet 100, kassa in, motställer option på kredit
90, enligt vår värderingsmetodik. Då skall den andra kreditbokningen ju inte gå resultat utan
då ska den gå kredit i balansräkningen och antagligen i huvudboken på ett konto som ligger
direkt efter. Nu ska jag bara tänka så att jag tänker rätt. Jo, det ska ligga på ett konto, som
liksom också ligger på skuldsidan i balansräkningen. Skulden ska i det ögonblicket vara
värderat till 100, men dom här 10, dom kommer därefter att börja leva sitt eget liv. Sedan dom
här 90 fortsätter at styras utav värderingsmodellen. Den drar iväg med den. Dom här 10 får
sedan liksom enskild, borde ha fått, enskild hantering och periodiseras enligt någon form av
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plan, som det liksom finns ett antal olika varianter på. Och det hade också varit så här om de
hade ställt ut något som varit pengar in 100, ska bara tänka så att det blir rätt, pengar in 100,
skulden värderad till 105. Det går inte heller för sig, egentligen, även om säkert flera bokar
den femman som debet kostnad, så skulle den egentligen debiteras bort mot skulden och
sedan periodiseras iväg den också om man ska föra det riktigt rejält rätt värderat, även om
som sagt så pass många kostnadsför, vad jag tror, så har man nog tyckt att det var en rimlig
tillämpning av regelverket. Men jag kan egentligen inte hitta bokstavsstöd för att man skulle
få lov att göra det.
Du sa redan tidigare beträffande om förluster dolts i redovisningen under dag 1 resultat, eller
rullningar, att det är inget som du har känt till eller lagt märke till?
Det var någonting jag hörde i efterhand i typ augusti eller liksom när debatten började gå hög.
Det var sådant som kom via media liksom.
I revisorsnämndens disciplinärende sid 10, framgår vad Finansinspektionen har tyckt.
Vänta, jag måste bara säga några saker. Det här med minne är svårt. Alltså om den här tanken
har flugit genom mitt huvud per det där tillfället, det kan den faktiskt ha gjort, inte för att jag
exakt minns det, men liksom. Men det var inte så påtagligt att jag satte det på pränt
någonstans. Det har varit hyggligt detaljerat och noggrann i att rapportera det vi har sett och
tänkt och tyckt ha varit problem. Det har huvudsakligen varit diskussioner och misstankar
som jag har fått ta del av i efterhand.
Jag kan säga att det inte präglat inriktningen på granskningen och det har inte ingått i
rapporteringen av någonting. Det har möjligtvis varit, nej, det var ingen stor sak då. Det var
det inte. Tyvärr kan man kanske säga.
Här på sid 10 då beskriver Finansinspektionen bankens hantering av dag 1-resultat,
öppnade emellertid en möjlighet att dölja förluster i redovisningen?
Vad anser du om Finansinspektionens påstående, fanns en sådan möjlighet?
Det fanns en möjlighet att dölja förluster och det fanns en möjlighet att dölja vinster.
På vilket sätt skulle man kunna upptäcka det då, kanske genom edgen eller på annat sätt?
Nej tyvärr. Nej det är en parallellkörning. Det är ju någonting åt det hållet, som jag sa. Man
skulle rekonstruera liksom hela bokföringen. Jag vet inte om någon annan kommer på något
fiffigare idé. Om man verkligen vill veta vad borde resultatet ha varit, så kan man ändå inte få
ett svar på det. För man kommer till att behöva få hålla på med en jädra massa hypotetiska
antaganden som görs i efterhand om vad man tycker om det ohörbart.
Men om man bara skulle titta på periodiseringseffekten, så skulle man kunna med mycket
arbete, antagligen, kanske om man har tillgång ohörbart och till, göra det här i efterhand som
jag pratade om. Men det kräver också i efterhand en rekonstruktion utav, vad är nivå 3 då. Det
är inte heller någon knivskarp, vetenskap. Därför blir det en subjektiv bedömning, som ser
olika ut från företag till företag.
Är det tillåtet att kompensera förluster genom att rulla positioner fram och göra ett dag 1
resultat, ett positivt dag 1 resultat?
Vad ska jag svara på det? Alltså frågan är, redan när du säger dölja, så ligger det även i frågan
liksom i alla fall i mina öron, liksom en beskrivning av någonting som per definition inte får
lov att äga rum. Nej vi får inte lov att dölja någonting. Det är ju självklart. Men det ligger ju
även i formulering av frågan. Nej redovisningen ska visa, den ska inte dölja något. Det blir
liksom en retorisk fråga. Nej vi får inte dölja något. Förutsatt att det finns något att dölja. Där
är ju den viktiga frågan bortglömd. Är det någonting som är gömt då. Det är ju den första
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frågan. Sedan kan man börja diskutera om det fanns en tillåtelse att dölja det, men man först
veta var det något som var dolt och vad var det och hur mycket.
Vi ska visa en förevisas förhörsbilaga P. Värderingsnivåer per ATM 091230 (at the
money menar de med det). Det här är ett mail som har gått internt inom risk på HQ.
Det är inte mailet som är intressant utan det är bilden som ligger bakom.
Enligt sammanställningen ligger 90 procent av skulder på derivat i nivå 3, medan 57
procent av tillgångar avseende derivat ligger i nivå 2 (felsägning, ska vara nivå 3).
90 och 57? Ja 90 plus 10, 57 plus…, ja jag är med.
Kan man tolka detta som att den största värderingsproblematiken legat på utställda
positioner med lång löptid?
Jag vet inte. Utifrån den här snapshoten så är det klart att det är det som dom här nivåerna är
till för att illustrera för den som läser det här. Det är en väsentligt högre grad av mjukhet i
siffrorna. Väsentligt större spann mellan vad olika människor kan komma fram till om hur
mycket mer eller mindre det kan vara värt. Och gissningsmomentet innan man gör det här är
per definition hög, och det är svårare att gissa än om man använder ett observerbart pris, så
visst gör det det. Det får man väl säga. Den här gången, jag vet inte om den här har varit
konstant över tiden, så att säga, om den varit likadant en vecka innan eller 2 månader senare.
Just den här dagen så har det varit större osäkerhet om mer gissningsbehov på skuldsidan än
på tillgångssidan om man ska tro det här.
Och normalt sett så är det väl också att det är de långa positionerna som saknar priser.
Så är det ju. Av vad jag har hört och vad man själv egentligen kan räkna ut. Vi har ju sett lite
tabeller ju på som sitter i någon pärm, där ju det var väldigt intressant, eller mitt minne av
situationen för dom här långa positionerna var ju att i samband med att man ställer ut dom så
finns det viss handel, sedan verkar det vara tvärdött en ganska lång period, sedan ju närmare
förfall man kommer ju mer ohörbart. Så under den här mellanperioden, så var det inte lätt, är
det inte lätt att veta vad priset egentligen är, om ingen handlar.
Har det inte varit så att den stora edgen funnits på de långa positionerna?
På tillgångssidan menar du?
På skuldsidan då eftersom.
Vad menar du med lång, jag du menar.
Ja förlåt, inte kort och lång i tillgångar utan lång löptid.
Det är möjligt. Det är ingenting vi empiriskt, vad jag minns att vi empiriskt testade.
Vad säger man då, långa i tid.
Lång löptid går bra. Kärt barn har många namn.
Det är lätt att bland ihop begreppen om man är otydlig som jag är.
Är det inte så att om det finns en stor edge i nivå 3 optioner och de närmar sig lösen och blir
mer omsatta så hamnar de i nivå 2, det var du inne lite på.
Ja de kryper åt det hållet. Dom och dom, det beror ju egentligen på vad man har gjort, men det
börjar ju finnas mer och mer observerbara priser och utifrån hur man har beskrivit och hur jag
tycker att det sett ut på dom papper jag har tittat på, så är det liksom ett, optionens liv kan
verka vara någon sorts böljande historia, om den ska gå upp eller ned men livet kan i vissa fall
börja i 1 och sedan går det lite uppå och nedåt, sedan går det antagligen ned i nivå 2 för att
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sedan vara en ganska lång stund i nivå 3, beroende på hur långt det är och sedan tar den sig
upp till vattenytan igen. Och jag vet inte liksom om alla har nått vattenytan i nivå 1 innan det
varit färdigt. Det vet jag inte. Det är så jag har.
Och måste därmed värderas närmare marknadspriset med en förlust som resultat, om dom är
felvärderade då, eller om man har en värdering som inte stämmer med det marknadspris som
närmar sig, om man säger?
inte en ny position ställs ut med ett positivt dag 1 resultat.Ja alltså om vi tittar på hur
tidsvärdet uppför sig, så går det ju mot noll, innan förfallet kommer. Risken att man skall
behöva betala ut, blir bara av den anledningen mindre, så vad händer då då. Ja har man ställt
ut en, vi hittar på någonting nu här bara. Vi ställer ut någonting, vi tar det exemplet, vi har fått
betalt 100, vi har bokfört till 80, vi tar det exemplet. Vi har gjort det här dag 1 resultatet i mitt
exempel på 20 och så ställer man frågan, jaha, det här problemet med att vi tog 20 som
resutlat, kommer vi att få äta upp det, när vi kommer närmare förfall, nej det kommer vi inte
att få göra, så länge vi reder ut stormen och tar den ända in i mål, så går tidsvärdet bort, det vi
fått betalt. Vi har fått betalt för 100, skulden på 80. Det är ingenting vi behöver betal tillbaks.
Det är våra pengar, det är dom vi har fått.
Jo, men om man tar den innan den går i mål, eller börjar närma sig marknads.
Det beror ju på vad priset är när vi väljer att kliva, det kan ju vara upp eller ner av diverse
skäl. Men det är ett intressant moment i sig själv, att den skulden vi tagit på oss från början, är
noll om vi har möjlighet att hålla den till förfall, då är allting pengar i vår ficka. Den delen,
sen kan skiten ha hamnat i in the money, vi måste betala ut realvärdet till den som håller
optionen. Just det vi initialt tagit betalt för, vår riskpremie, den är ju liksom. Antingen har
risken realiserat i form av att vi måste betala ut. Vi har fått en skada, vi har fått betala ut, eller
så behåller vi vår försäkringspremie helt och hållet.
Vi har varit inne på begreppet rullningar, tidigare, och om man rullar över, inte tar hela
förlusten, utan rullar över den på en ny position men ett dag ett resultat, då behöver man ju
inte ta hela förlust, jo man behöver ta förlusten på den, men man flyttar över och skapar en
vinst på ett nytt instrument?
Om vi tar det här, jag vet inte hur pass realistiskt exemplet är över huvud taget. Men vi kör
vidare med våra, vi har fått betalt, eftersom misstanken är att man har någon sorts konstant
undervärderat sina skulder och övervärderat tillgångar på riktigt och inte bara.
Vi säger edgen hade rätt, den var verkligen korrekt, leker vi med den tanken och bokningen är
100 kassa in, debet, vi krediterar våran skuld på 80 och så har vi 20 som resultat. Den dagen
vi behöver rulla eller vad vi nu ska kalla det för, då beror det ju på vad marknadsvärdet är, om
den fortfarande är över 80 eller om den är under 80, eller är på 80. Det är liksom inget
statiskt, absolut ett faktum att det blev på ett visst sätt. Det beror ju på hur priserna rör på sig
och kanske inte minst hur pass skillnaden varit mellan liksom premien som vi tog in och den
skulden vi bokförde. Ju större skillnaden den har varit, så är ju chansen också större att det här
värdet när det är dags för den s.k. rullningen att den fortfarande är för låg i förhållande till
marknadspirset. Men det beror ju på det här avståndet liksom. Det är en parameter och den
parametern är, hur har marknaden rört på sig sedan sist. Därför att bara faktumet att tiden går
gör ju att, vi leker med tanken, det här var ett riktigt fel. Hundra var det riktiga priset. Det var
det riktiga värdet. 80 var det felaktigt bokförda värdet. Den här diskrepansen på 20 av den här
hundringen här. Bägge två kommer till att krypa, och sedan säger vi att marknadspriset på
risk, ute på marknaden, bara fryser. Det händer ingenting med den, så kommer ju bara det här
avta genom att tiden gör att det här problemet av den anlendingen. Den är enda konstant i det
här. Att tiden går gör att den här diskrepansen blir mindre och mindre problem. Sedan blir ju
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frågan om hur stort avståndet har varit, om den hunnit bli liten nog. Men alltså det gör ju det
till extremt knepigt att utifrån rent hypotetiska resonemang komma fram till någon sorts klar
bild utav, ja så här är det verkligen. Ja, så här var det verkligen.
Vi ska lite mer konkret, ett mer konkret fall.
Vegaanalys 2009-12-21, förhörsbilaga D.
LL:

Här har man alltså gjort en vegaanalys, jag tror att det syns bättre på den där.
En vegaanalys som

AT:

Per instrument här eller hur funkar det här?

LL:

Det är ju baserat per. Det där är ju sådan där, de använder en rak volatilitet.

AT:

Ja.

LL:

Men de har räknat på båda sätt, de har räknat både med rak volatilitet och även
räknat per instrument, så det finns båda siffrorna med.

AT:

Vem har gjort sa du.

LL:

Det är HQ själva som har gjort det. Och det var ju då den 21 december, inte den
30:e utan den 21 december. Och här har man då, det är dax januari, det tror jag
du ser inringat, har de lagt ihop så att det är rak volatilitet. Man har kört hela
månaden och gjort vegan på hela månaden vid rak volatilitet.

AT:

Vad byter actual, är det den man använt och impied är det den man tycker.

LL:

Det är den teoretiska.

AT:

Ja just det.

LL:

För de har ju rak volatilitet så de har satt samma volla på hela månaden.
Och Dax januari och mars, enligt den här värderades till teoretisk volatilitet på
27,5, det ser du där, medan implicit volatilitet för ATM (at the money) var 25
%. Då har de valt dom som ligger nära index då, när de säger at the money.

AT:

Mm.

LL:

Juni och december värderades till 20 %.

AT:

Få se, juni och december, 20, 20, ja.

LL:

medan implicit volatilitet låg kring 25% då.

AT:

Mm.
Vänta, vad är det för förfall på den här. Vilket datum står vi på. Vi står precis.

LL:

21 december var det.
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AT:

I runda slängar om tre månader, om 6 månader och 12 månader.

LL:

Ja, just det, de blir längre och längre ju längre ned.

AT:

De kommer längre och längre bort. Och deras volatilitet. Det HQ anger vara
den implicita volatiliteten i marknaden är konstant oavsett löptid, medan den
värderingsvolatilitet de använt den är mindre i december, okej.

LL:

Och tittar man då på en resultateffekt om skulle ha värderat till rak volatilitet at
the money så skulle det för dags, framgår kanske inte här, med det får man
räkna ihop, men det har dom gjort i den sammanställning de gjort här. Den här
är urklippt ur den. Då sammanlagt skulle det vara 240 miljoner om skulle ha
värderat dax till rak volatilitet at the money.

AT:

Mm. Implicit?

LL:

Ja implicit, fast inte för varje instrument utan man tar den option som ligger
närmast.

AT:

Det är en volatilitet i marknaden för den option är at the money.

LL:

Just det.
Och då fördelas det på mars, ca 82 miljoner. Det ser du här om du tittar på dom
här tabellerna, så står det hur mycket vegan är.
Här har du nog vegan sammanlagt.

AT:

Jag är inte med på vad du menar med vega.

LL:

Vegat, om man slår ihop instrumenten, för de har räknat hela månaden. Om du
tar 32 miljoner gånger 2,5.

AT:

Okej. Det där är värderingsfelet vid en standardavvikelse. Nu har vi en
standardavvikelse skillnad på 2,5. Så det är 2,5 gånger vegat. Ja det är jag med
på.

LL:

Samma sak hade vi längre ned. För juni var det 152 miljoner, står det väl längre
ned här.

AT:

Ja.

LL:

Och sedan edgen, om man tittar på edgen för dax, var 583 har jag skrivit. Det
står väl någonstans här, där. Då räknar man på varje instrument istället.

AT:

Okej. Så var det kanske.

LL:

Sedan har vi kunnat konstatera.

AT:

Vänta, jag vill bara smälta vad du säger, vad det betyder. Okej, ja.
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LL:

Men man kan ju se av den här, att där vegat är positivt då har man lagt vollan
högre än den implicita och där vegat är negativts så har man lagt vollan lägre
än den implicita.

AT:

Jaha. Minustecken där då, plus där och minus där. Okej.

LL:

För det här är i huvudsak skulder om säger i juni då.

AT:

Mm.

LL:

Sedan har det framkommit att vi årsskiftet har man ändrat marsvolatilitet och
januari och mars. När det gäller mars då så skulle ha kostat, här då den 21:a.
Det blev kanske inte exakt så vid årsskiftet, men den 21 skulle det ha kostat 82
miljoner, eller kostade 82 miljoner att göra det.

AT:

Att göra vad.

LL:

Att ändra volatiliteten på mars från 27,5 till 25.

AT:

Mm. Det skulle ha kostat?

LL:

82 miljoner.

AT:

Ja, just det.

LL:

Det här är alltså en vegagenomgång som man har gjort och så kom man fram
till resultatet att man borde anpassa vollan på mars och januari och har gjort
det också i bokslutet.

AT:

Mm.

LL:

Sedan kan vi fråga, vi kan nästan ha dom här framme utifall vi skulle behöva
titta på dom.
Det handlar nu om en rullning kan vi väl säga, den 23 december.
Den ligger i förhörsbilaga F.

AT:

Bara jag får helt kristallklart för mig vad som menas med en rullning här.

LL:

Du får kalla det vad du vill, när vi får titta på det här.

AT:

Nej jag vill inte kalla det för någonting, jag vill förstå vad du menar, vad det är
för någonting.

LL:

Vi kan väl beskriva vad som har skett, så får vi väl se om det är något annat.

AT:

Nej, vi kan kalla det för rullning.

LL:
AT:

Det här är en mailkommunikation den 28 december först då.
Vilket år, 2009 fortfarande?
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LL:

Nu måste vi komma ihåg att dom här är taget ur vårat analysprogram så dom
ligger baklänges, sista mailet ligger längst upp. Det gör det nog kanske annars
också i och för sig.

AT:

Så det mest aktuella först och sedan.

LL:

Ja, det är alltså en mailkommunikation den 28 december mellan risk och
Fredrik Crafoord om utställande av 15 000 säljkontrakt dax 5600 den 23
december.
Om man tittar så syns det väl på andra sidan blir blir det väl, så skriver Nina till
Fredrik.
Vi ser att du sänkte vollan för Odax mas från 27,5 till 26 i onsdags.
Det är ett av de här stegen som sedan blev ned till 25, som vi tittade på tidigare.

AT:

Mm.
dock utan någon resultateffekt, skriver hon Nina.

AT:

Då menar hon netto den här dagen.

LL:

Vad vilka transaktioner har neutraliserat effekten av volländringen.
Sedan skriver hon något om vollaändringen för januari, men det är ju en annan
månad det.
Och då svarar Fredrik, det ser du längre upp.
Jag köpte januari 5300 puts och sålde juni 5600 puts. I samtalet med Stefan
Dahlbo kom vi överens om att utnyttja skewen för att kunna minska
värderingsrisken i mars. Vad gäller januari är jag flexibel. Jag kan sänka
vollan till 22 eller om det är okej med att mars är högre.

AT:

Jahapp.
Det låter intressant formulering, minska värderingsrisken.

LL:

Om du då bläddrar fram till nästa sida. Då frågar Nina.
Kan du precisera hur du utnyttjade skewen. Till vilka vollor köpte och
sålde du.
Och då skriver han då.
Jag sålde på 25 vol i juni.

AT:

Är detta annat?

LL:

Nej här skriver han.
Jag sålde på 25 vol i juni, och då när vi tittade på tidigare.

AT:

Nu börjar jag förstå hur mina kunder känner sig när de pratar med mig. Jag
behöver ett papper att skriva på.
Nu börjar det bli avancerade grejer. Det känns som jag börjar tappa fotgreppet.

Adv:

Det kanske ohörbart.
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LL:

Vill ni göra paus?
12.20 skriver jag här då.

LL:

Kl är 12.30 och vi börjar om.

AT:

Är Fdax och Odax samma sak?

LL:

Ja, det är ju det.

AT:

Frankfurt, deutche.

LL:

Ja, det kanske står för Frankfurt ja.

AT:

Det är den här i alla fall.

LL:

Fast här har du bara hela månaden. Den är möjligt att ja har någonstans, jo det
har jag om ni vill titta på den.

AT:

Fast här står det ju mars.

LL:

Ja fast om du tittar på instrumentet.

AT:

Base är det antalet, nej det är det inte heller.

LL:

Jo, det är index, base är index.

AT:

Det är liksom lösenpriset.

LL:

Nej, base är väl index, vänta så jag säger rätt.

AT:

Per vilket datum då.

LL:

Per 21 då, eftersom den är uttagen då.

AT:

Så det är det aktuella aktieindexet eller är det lösenpriset på optionen.
Men det spelar ingen roll.

LL:

Fast det här inte option, utan det är hela månaden, så många månader i varje
klump här. Här har dom sopat ihop dom.

AT:

Det var det du sa, att det var rakt. Att här var det. Vad jobbigt det här blev då.
Sänker du vollan, sänker du den från 27 till. Jag bara försöker fatta. Om du har
ett vega på 32, vad fan säger det för någonting. Då är det. Kan det här vara både
utställt och köpt.

LL:

Ja, det kan det vara.

AT:

Eller både köp och sälj.
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LL:

Ja, det kan finnas. I en månad kan det finnas väldigt mycket olika typer av
optioner, men nettot.

AT:

Ett snitt.

LL:

Ja, det här är nettot, när man nettar ut, så blir det en påverkan åt det eller det
hållet, den månaden. Det är så de presenterar det.

AT:

Nu har vi ett vega på 32, om dom då har minus 82. Då betyder de att de har
värderat på 27,5. Betyder de att de är långa i dom här positionerna.

LL:

Mars är de långa och i juni är de korta.

AT:

Hur såg du det?

LL:

Därför att det är minus på juni.

AT:

Ja. Jag tänker så här 27,5. Om de värderat någonting till 27,5 så är det en bra
grej, höll jag på att säga. Det är en positiv effekt om jag har en tillgång om
priset på marknaden är 25 okej. Om jag värderar till 20 när priset på marknaden
är 25, då är jag så att säga övervärderad i det här fallet. I det här fallet så blir jag
övervärderad för det är en skuld. Jag har värderat en skuld för lite. Okej.

LL:

Vi kan titta vidare.

AT:

Nu börjar det rassla igång.

LL:

I förhörsbilaga F, så finns varje instrument.

AT:

Nu blir det för mycket detaljer. Det räcker.

LL:

Men vi kan titta på just det här instrumentet.

AT:

Men vänta, jag är på väg att få igång maskineriet.
Du har sänkt från 27 till 26 och då är det där nettopositioner och då innebär det
att den värderingsskillnaden på 82 som har funnits per det datumet, den tycker
hon då att, den borde ha minskat med 1,5 standrardavvikelser. 1,5 gånger 32 då.

LL:

Ja, just det.

AT:

Och så har det inte gjort. Varför gjorde det inte det då?
Vad har du gjort så att det inte bidde på det viset.

LL:

Då kommer vi till juni då, vad har hänt i juni. Då är det det som hänt i juni som
är intressant då.

AT:

Ja, okej. Och i juni så har, men här nämner hon ingenting.

LL:

Jo, det är det han pratar om.
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AT:

Han pratar säger du. Jag köpte januari 5300.

LL:

Ja, fast dom kan du glömma.

AT:

Dom är ute ur bilden.
Sedan sålde han juni.
Han la en position här. Han ställde ut. Han gjorde den här positionen ännu
kortare än vad den var kan man säga då.

LL:

Ja, fast tyvärr är det ännu mer komplicerat än så också.

Adv:

Ska det rinna ut i någonting. Det är inte meningen att vi ska sitta och analysera.

LL:

Nej, men jag kan väl försöka förklara istället då.

Adv:

det kanske är enklast om du tar frågan först, så kanske.

AT:

Det kan vara en bra teknik.

LL:

Det är ju så att i juni då, så hade man den 21 juni, så fanns det en som. Vänta
ska jag se så att jag hittar igen den här nu då. Juni pratade vi om. Jo just det.
Den där optionen är det. Den heter R5600.

AT:

5600, var har vi den. Den har du ringat in, okej.

LL:

Där finns det då 11750 kontrakt. Så här är man alltså långa.

AT:

På den striken med förfall.

LL:

Juni.

AT:

Det är olika striker med förfall allihop i juni.

LL:

Just det. Man har alltså en option. Den här optionen är alltså en tillgång. Men
månaden är en skuld om man säger som helhet.

AT:

Netto ja, om man slår ihop det.

LL:

Sedan har man 11 750 kontrakt. Och dom ligger i deras värdering på hela
månaden, så låg den på 20 står det här, aktuell volatillitet. Han sa att han sålde
på 26, tror jag det var i mailet. Han sålde på ett helt annat pris.

AT:

Han sålde till ett högre pris, som han dessutom ställde ut på.

LL:

När han gjort den här affären. Det var 15 000 kontrakt, då blev han kort.

AT:

Ja, netto. Plus den, sedan minus 15. Och på vilket pris gjorde han den.

LL:

Han gjorde en den på en volatilitetet på 26, skillnaden var.

Förhör, 2012-01-12 11:05 diarienr: 9000-K1634-10

314

AT:

En modellvolatilitet på 26.

LL:

Nej, priset.

AT:

Faktisk, okej.

LL:

Nej, 25 har han skrivit här, 25.

AT:

25 är transaktionspris.

LL:

Ja.

AT:

Ja, vänta ska jag göra någonting annat här. Transpris, okej. Han gör den på 25.

LL:

Man kan säga för att inte komplicera för. Det blir ett dag 1 resultat på 55-60
miljoner.

AT:

Därför att han sedan värderar den till 20.

LL:

Ja.

AT:

Så blir mellanskillnad.

LL

Det täcker ju då den vollasänkning han gjorde.

AT:

Ja, det gör det ju.

LL:

Sedan blev det ytterligare vollansänkning.

AT:

Ja, men då är jag med. Jag sitter på hästen nu.

LL:

Det var nödvändigt att förklara det här.

AT:

Ja, det var det. Då är jag med. 5 lika med vinst, okej.

LL:

Och då blir egentligen frågan igen då.
Vad känner, vad känner du till om hur dag 1 resultat använts till att kompensera
förluster som sänkningen av marsvolatiliteten inneburit?

AT:

Inte som något annat än en konspirationsteori i efterhand. Eller som någonting
som jag har jag tänkt på skulle kunna vara det, eller inte. Jag har liksom inte,
inte någonting som vi funderade och resonerade kring och planerade revision
efter, när det här begav sig.

LL:

Vad säger du om att göra så här då.

AT:

Ja, jag säger väl att…
Ja, rent objektivt kan man väl konstatera att den förlust som uppstår
nettotillgångssidan när sänker volatiliteten i två steg händer samtidigt som han
gått in i en kort position där han har värderat ner skulden och fått en
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resultateffekt som är en positiv effekt. Och, jag vet inte om man ska tolka det
här mailet som att och det har han gjort i samråd med Stefan Dahlbo, som en
helt medveten aktivitet och rutininslag. Om det är det du menar eller.
LL:

Vi vill väl, eller kommer väl att påstå att det är så här det har gått, att man har
rullat positioner framåt i tiden då.

AT:

Alltså rullningen uppstår när man gör det här gång på gång på gång.

LL:

Men det kan man se på edgen, på vilka månader de ligger. Här ligger edgen på
juni.

AT:

Du menar förfallet.

LL:

Ja, på juniförfallet. Sedan när man flyttar fram, då hamnar den i december.

AT:

Du menar att följer avvecklingen över tiden så ser man att den här kryper
närmare noll för sluta vid noll, parallellt med att något annat växer. Är det så du
menar.

LL:

Ja.

AT:

Ja, det ser inte så vackert ut. Jag menar har man gjort det här hela tiden
systematiskt så är det ja, skit.

KN:

Meningen var väl egentligen att man skulle avveckla hela den här portföljen?

Ja, det har väl faktiskt varit som en av några faktorer. Ni frågade mig förra gången om jag
kände någon sorts oro, eller någonting. Det tror jag att jag sa, att när jag gjort mitt jobb, så går
jag vidare. I dialogen och luften. Det är inte så att vi aldrig pratar med varandra, att jag aldrig
har pratat med Johan. Sedan är det fortfarande så att jag inte varit med i hans
beredningsprocess hela vägen ut. Så har det faktiskt varit, men visst har det väl liksom funnits
med i bilden, som någon sorts försonande drag över ett problem som snart har lovats vara
borta. Som på något vis dragit ner nivån av alarmerande situation. Situationen förefaller
mindre alarmerande när den lovats vara borta vid ett annat tillfälle. Och det där ändrades
åtminstone en gång och kanske tom två om vi inte var uppe i tre, men minst eller kanske till
och med två gånger när man, om det var så här att, eller jag minns inte. Men minst en gång
var det så här att, det var antagligen mellan 2009 och 2010. Nej okej det här är inte helt
perfekt, men det här är ändå borta om ett år, så liksom då låter vi dom vara, eller vad ska jag
säga.
Om man säger då att den skulle vara borta om ett år, den här portföljen, vad var det som
skulle hända då under det här året för att den skulle vara borta?
Att man inte gick in i nya positioner.
Ja om man inte intog nya positioner?
Ja annars förlängs du. Genom att låta de yngre förfalla och gå in i nya. Utan det är att man
skulle sluta göra affärer. Så uppfattade i alla fall jag det. Jag vet inte om det var korrekt
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uppfattat, men det var min bild. Man skulle avveckla affären, låta dom affärer man var inne
men, antingen förfalla genom förfall, eller liksom cascha av dom eller cascha in dom,
beroende på vilket håll det gick. Det skulle vara reellt mycket tunnar med mängden derivat,
eller optioner då i 2010. Säger jag rätt år nu, nej, jo 2010-12-30 i vart fall.
Jag tror att dom längsta var 2011.
Nej jag tänkte på bokslutsdatumet. Nu är jag yr i huvudet igen här. Eller är det 2009/2010 vi
pratar.
Ja det här är ju 2009.
Okej, vi rapporterade väl antagligen rätt mycket av det vi tog 2010 up, var uppe redan här.
Det hände inte så jättemycket nytt och liksom det är återigen Johan som får svara för vad som
var bevekelsegrund, varför vi utförde och planerade revisionen som vi gjorde och varför vi
inte gjorde grejer som man kanske med backspegeln skulle tycka, hade vi vetat det här hade vi
gjort någonting annat. Men en av bevekelsegrunderna, ganska viktig sådan faktiskt, möjlighet
att minska på en morot som man kanske kan känna på sig ändå, ja den ska vara borta om år.
Det här ska vi väl inte lägga någon tid på och köra nageln i ögat på. Den blir ju veck. Och
veck är liksom, stäng positionerna, antingen genom att låta dom förfalla, eller att betala och få
betalt.
Om man nu ser, nu har vi ju visat tidigare att dom drog ner edgen genom att lägga in order på
avvikande priser vid årsskiftet.
Mm.
Det var förra gången du var här. Om du då både skulle ha sedd det här, hur man rullar. Jag
tror att jag kan kalla det för rulla, det här.
Jag är med på vad du menar.
Vilken reaktion skulle ha kommit från dig.
Jag skulle sagt, Johan det här är en grej till vi behöver titta på. Vi behöver titta på
omfattningen av det här. Var det här bara en gång. Väldigt spekulativt egentligen. Men alltså,
en transaktion skulle man ha tänkt, men fan det är väl inget att hänga upp sig. Fick man
vetskap om på ett eller annat sätt, att här vi 5 sådan. Kanske lite stickprovsaktivitet skulle
leda. Vi har tagit ett stickprov, det här var vad vi såg. Ja men en sak, en grej är väl ingen gång.
Det behöver inte betyda någon. Ser man mailet börjar man skruva på sig och tycker att det
känns lite underligt, men det kan man ju också tänkta, liksom det här kanske var olyckliga
formuleringar. Men jag har skrivit ett och annat olyckligt formulerat mail i mina dagar. Och
tänkt att det som känns som svårbeskrivbara saker har jag slutat uttrycka i text, utan vi pratar
istället. Så en gång tillsammans med den här texten anser jag ser lite underligt ut, men vi
kanske ska fördjupa stickprovet. Ser man 25 sådana här, ja då skulle jag säga till Johan att, vi
har utöver dom hära sakerna vi redan har kommenterat, utifrån de mer konceptiella
perspektivet, som vi har lämnat över till dig, så lämnar jag nu över ett stycke
revisionsdokumentation till, någonting som pekar på, att som skulle kunna vara att, ja skulle
kunna vara? Alltså konspirationsteorin som vi fortsätter kalla det för, ser ju ut att vara att idén
om någon sorts teknik om hur man flyttar elände framför sig, man rullar. Dvs. att man har en
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idé om att skillnaden mellan dom här 100 och dom här 80, den kommer att hinna ikapp oss,
gillar inte den, så det där får vi liksom göra någonting åt. Då kan man göra det genom att gå in
i transaktion och täppa till dom här 80. Men det är fortfarande så här, att tidsvärdet i det här,
har man, så att säga råd och har man. Mina tankar om det här. Undrar vad som hade hänt om
man inte dragit korken ur, proppen ur vasken. Om det faktiskt hade gått att avveckla. Nu fick
man lägga ned det på grund av att finansinspektionen tyckte att ni har för lite kapital. Men
utifrån den mekaniken av att utställda optioner tidsvärde, dom pengarna är mina om jag bara
sitter på det till förfall och ignorerar allting annat runtomkring, så har jag ett positivt resultat
av det.
Avveckling hade ju skett redan innan finansinspektionen kom in i bilden.
Ja, jo, jo, men vad heter det. Nej inte inspektionen kanske, men det var väl att SEB och andra
optionsmotparter ville liksom ha mer casch på bordet som pant va. Men kan undra vad som
hade hänt om det inte hade hänt. Om det så att säga hade. Alltså det finns i
redovisningsvärden kring värdering till verkligt värde lite olika synsätt och hur pass vettigt det
egentligen är. Om man ska ta en obligation tex. Istället, så finns det ju en möjlighet att
marknadsvärdera obligationer. För att obligationer får marknadspris att gå upp och ned, det är
ju att den ränta som är inbyggd i obligationen, den är högre eller lägre än det priset som finns
på marknaden för tillfället. Och väljer man värderingsmetodiken värdering till verkligt värde.
Det innebär att obligationen går upp och ner i värde. Har man däremot. Avsikten med sin
investeringen är att, de här har jag köpt, den ger mig 5 procents ränta. Den förfaller om två år.
Vad jag vill ha med den här, det är just 5 procents ränta och sedan får jag tillbaka mina pengar
när den förfaller. I det läger är liksom marknadsfluktrationen fruktansvärt ointressanta, för det
är ett hypotetiskt värde. Om jag däremot tvingas stänga butiken mitt i alltihop så blir den
plötsligt realitet. Om vi tar parallellen över till dom här optionerna, så finns det en likhet i
tidsvärdet på optionen, dom utställda optionerna. Har jag bara muskler och någonting annat,
det finns väl lite delta prisrisker i det här som man antagligen ohörbart, men det kan jag för
lite om. Skala bort allting annat utom bara tidsvärdet och dess beteende när det går mot mål,
så att säga, och strunta i deltarisk, så kommer dom här pengarna, om jag klarar av att hålla till
förfall, att vara mina pengar. Då kan man kanske tycka ohörbart kanske dom här
människorna, vad vet ja, att, ja men vad fan, daxpriset på det här, spelar roll. Den eventuella
klokskapen i det, det är inte klokskap heller, liksom en intressant fasett på det här är ju, jag vet
inte varför jag sitter och pratar om det här för övrigt, om jag tänker efter. Sitter och snackar en
massa skit. Men liksom det har ju med det här att göra, flyttandet eller inte flyttandet. Vad
hade jag tänkt mig. Rent spekulativt så hade jag kanske också bilden av. Antagligen är dom
överdjävligt sluga eller så är det någonting annat det handlar om.
När man 2008 beslutade att särskilja den s. k. FC portföljen och avveckla den. Då var väl du
med i dom diskussionerna.
Nej, då tror jag att det kan ha varit så här, eventuellt. Mitt minne är att jag var med 2009-2010
och då är det nog så här att mitt minne stämmer när jag hört om avvecklingen, för första
gången jag var, som ett ego av det hållet, att jag inte var med.
Vad var anledningen till att man tog det här beslutet, att man skulle avveckla just den här
biten?
Det vet jag inte. Nej, det var något jag hörde.
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8-9 var du med.
Det var det, ja men då var det det. Men jag har för mig att det var en gång till, nämligen. Var
har jag fått det ifrån. 8-9, men då var jag där. Men varför. Då får jag tänka till om det var den
gången. Nej jag har inte klart minne av det, jag har ju fått det som andra och
tredjehandsinformation. Jag minns att dom som fått första handsinformation kan, det är Johan.
Han bör ju ha, skulle kunna ha en bild utav.
Hade du någonsin något uppdrag eller räknat på vad den här portföljen skulle exempelvis att
avveckla helt och hållet, 2009, eller?
Det skulle inte ha varit jag i så fall, det skulle ha varit min kollega Erik och Christer, som
värderingsspecialisterna.
Du hade inte det?
Nej, det var inte min roll, på uppdraget, att sätt mig ner och värdera, det var Christers och
Eriks jobb, hade varit om man bestämt sig för att göra det. Nej, någon sådan kalkyl tror jag,
nej jag har varit med när Erik och jag sammanställt våra arbetspapper, så jag vet vad som
sitter i pärmarna där, nej det är.
Om man hade bestämt sig då, hade du varit med.
Hade vi bestämt oss för att göra det, då hade vi fått en jädrans jobbig uppgift. Därför att då
hade vi fått göra det här hypotetiska bokföringen som vi pratade om för en halvtimme sedan,
snart en timme sedan, och man hade fått göra ett bygge med, eftersom det är så pass mycket
utav det här, som det finns priser, som man inte bara kan acceptera som vettiga priser att
värdera från, så måste man göra någonting med det. Man behöver kvalitetssäkra dom, man
måste ta ställning till, ska vi ta det upp eller ned i förhållande till dom priser som ligger
runtomkring. Man fick bygga ett s.k. volatilitetstäcke, om man skulle göra det med lite
vetenskaplighet. Det skulle jag gissa, har väl varit skälet till att det är så pass komplicerat att
göra på så här mycket, för det minns jag vi pratade om, att ta ett enda instrument. Vi kan råka
ta fel alltså. Det är ju mängden i det här som hade varit intressant att få grepp om. Men det
bedömde vi, om inte ogörligt, så inte så långt ifrån. Utifrån dom praktiska förutsättningar som
vi hade, så var det ogörligt. Klart hade vi anställt 50 man att hålla på med det riktigt länge, så
det är klart då hade det gått till slut. Men det hade varit liksom en gigantisk insats. För det
hade inte varit snutet ur näsan, att få helhetsgreppet. Och att få en enskild bild, et snapshot
utav någonting enskilt bedömde vi som, nej vi vill veta om helheten. Vi kan råka hitta den
som upp eller ned, vi vill titta på nettot liksom, den hjälper oss inte.
Håkan du kan.
Det sitter i den här, HQ AB, flik 11.
Här har du och Johan Fellman lämnat synpunkter till årsredovisningen 2009. Och
sedan har ni gjort olika klassificeringar. Och sedan är det en del som har klass 3 och 4.
Då är det rätt allvarligt, väsentliga och allvarliga avsteg från gällande regler.
Rent allmänt, hur vanligt är det att ni graderar avvikelser så, att det är så allvarliga avsteg.
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Här var ovanligt mycket.
Det var ovanligt mycket?
Jag vill bara säga ett par andra saker här. Det ena är väl att Johannas insatser kan vi ta bort,
för hon har hållit på med ohörbart. Jag är ansvarig för den delen som vi prata om nu. En
annan sak jag känner behov av att kommentera är ju att det här är ju inte en exakt vetenskap.
Olika personer har, jag tillhör dom griniga typerna kan ja konstatera. När Göran tittar på mina
grejer har han en tendens att dra ner dom. Han klagar för andra för att han behöver ta upp
dom. Bara som att liksom, ohörbart. Och dessutom kan jag komma på någonting när jag läser
något andra gånger, vad fan tänkte jag på, det är för jösse namn inte den siffran, det är i
allmänhet lite lägre, eller någonting sådant. Med det sagt kan jag svara på din fråga och säga
att, jo men det här var ovanligt mycket, visst var det det. Ja det var det. Det kan jag säga. Jag
har inte, nej, det här är personligt rekord.
När ni lämnar så här synpunkter sedan, blir det en dialog då med påskrivande revisor.
Ja då blir det så här va, det var lite det vi pratade om förra gången och beskriver igen, hur den
här rutinen fungera.
Ohörbart när kommer in i bilden.
Ja. Då är det här ju en skrivbordsprodukt som vi gör på alla uppdrag, som är noterade på
Stockholmsbörsen, jag tror både med aktier och möjligtvis även med obligationer och alla
finansiella företag. Då är vi till skillnad ifrån i det här fallet, för det mesta inte med och gör
det jobbet, som ni har sett att vi gjort på dom andra arbetspapprena. Det händer väldigt sällan
att jag har varit så pass handgripligen inblandad i detaljerna, utan vanligen sitter jag med en
hög med papper och ska läsa och försöka gissa mig till, utifrån den informationen om hur
saker och ting fungerar. Här var situationen annorlunda. Här har jag varit mer ute på fältet.
Det var det som jag tog in, på många sätt. Det var en blandning mellan vad jag lästa och såg i
den här publikationen, med vad jag kände till redan som tidigare. Så det var lite ovanligt. Det
var inte heller frågan, utan. Vad var frågan.
Dels var det om det här var, det svarade du på att det var ovanligt.
Ja det var det.
Sedan var det liksom hur den här kom.
Jo, jo, då är det så att. Göran Arnell är liksom reviewing partner eller reviewansvarig. Han ser
till att jobbet görs av sakområdesspecialister. I det här fallet var det två
sakområdesspecialister. Det var jag och Johanna. Jag täckte då av den finansiella sidan,
ohörbart som var det viktiga där och så var det Johanna med lite smalare bit i
väsentlighetsmässigt. Men fortfarande, det är mycket annat än det finansiella som det finns
upplysningar om. Jag har rapporterat i det här dokumentet tillsammans med Johanna. Det har
gått till Göran. Det är Göran som har dialog sedan med Johan. Jag rapporterar till Göran,
Göran rapporterar till Johan, eller rapporterar till Johan, kommunicerar. Jag rapporterar till
Göran, Göran kommunicerar med Johan.
Sedan vet inte du processen efter?
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Nej i det här fallet, jo men det visste jag ju. Jag visste att Göran hade en dialog med Johan och
att Göran inte tyckte att det där inte var så jävla roligt att läsa. Det vet jag ju absolut och sedan
hörde jag att dom sökte varandra och sedan träffades dom och så sa dom någonting och jag
vet inte vad dom sa för något. Jag har kunnat läsa i RN:s beslut, mer exakt vad sa, men jag var
inte med vid sittningarna, utan jag hade väl, växlade några ord med Göran. Jag tyckte väl att
jag hade uttryckt förhållandevis klart i den där, men Göran kollade väl upp lite grejer, som
han brukar göra, bar för att förtydliga osv. och sedan tog han väl över därifrån.
Men då har jag förstått.
Jag tar den där.
Vi tittar i den här pärmen Trading 2009, flik 1. Här har vi en sammanfattning av
granskningen som du och Thunström har gjort då.
Nu är det 2009-12-31, yes.
Ja just det, det är för räkenskapsår 2009 det här.
Ja just det.
Är det här så att säga en slutprodukt, eller gör någon ytterligare gransking sedan, efter det
här.
Nej, här har vi liksom sammanfattat det vi har gjort. Varför gör vi någonting, det här har vi
gjort, det här är resultatet och förhoppningsvis dessa slutsatser drar vi om vi gjort jobbet
ordentligt. Ordning och reda. Sedan är det delar av det här som ju liksom också har rullat
vidare till bolaget genom den här rapporteringen. Det här är vårt interna slutavrapportering
eller vad man ska kalla det.
Som ni rapporterar in i teamet så att säga?
Alltså vi rapporterar det här arbetspappret som hamnar i, och den här har ju då Peter Svensson
och troligen även Johan läst igenom och begrundat vad vi säger för någonting. I den mån dom
har undrat någonting så har dom väl ställt en fråga och så har vi svarat på det, men vi är, höll
jag på att säga, ansvarsbefriade, när vi väl har. Vi har liksom gjort vårt jobb, när vi har sagt,
det här är vår signal. Vi är klara nu, det här är vad vi har sett. Det här är vad vi har gjort, eller
har sett.
Och sedan kommunikation med HQ och annat, det ligger på nästa?
Det ligger på Johan, sedan, jag det ligger på Johan. Den officiella kommunikationen gör ju
absolut det, yes.
Vi tittar i den här, HQ Bank, flik 11. Här är Johan Dyrefors övervägande och avgivande
vid av revisionsberättelse.
Okej.
Det är också då för 2009.
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Torgander läser ur Övervägande vid avgivande av revisionsberättelse 28/6…..
…säkerställt att ni”. Då vet jag inte här vad vi pratat om i term av ni, kommunicerat till bank.
Vi pratar om oss själva här.
Den här punkten här nere, vår bedömning, punkten 1.
Torgander fortsätter läsa: ”Vår bedömning av dom olika stegen. 1. Säkerställt att ni är fullt
uppdaterade på” Vår bedömning, jag vet inte var vi kommer in i bilden. ”Vår bedömning, jag
genom dialog med våra redovisningsexperter är det ingen tvekan om att den som personligen i
HQ harblivit informerade om gällande regelverk i den omfattning som erfordras för sitt
respektive ansvarsområde”
Den här dialogen som man haft med redovisningsspecialister, är det med Göran.
Jag vet inte ens om han tänker på Göran, men en bör vara Göran. Och det kan vara Johanna
också ohörbart..
När han skriver här, att ansvarig person?
Ja.
Inom HQ, vet du vem han syftar på då?
Nej, det vet jag inte, men jag kan ju gissa.
Är det styrelsen, är det.
Det ska jag nog låta bli. Jag kan inte vet vem, den dialog han har haft. Jag kan säga att den
dialog jag har haft, det kan inte ha varit okänt för Agneta, eftersom det är med henne jag stött
och blött grejer. Jag tror inte heller att Mattias, att det kan ha varit okänt för honom. Det bör
inte ha varit okänt för Nina. Om dom andra har jag läst i tidningarna, vad styrelsen fått sig till
livs. Och jag har ju sett dom här pappiren. Dom här power point, sammanfattningen som jag
har förstått har kommunicerats till styrelsen på ett eller annat sätt.
Än CFO då?
Ja, det är Mattias som är den som jag kallar för CFO.
Gäller det här han också.
Ja, det tycker jag nog, faktisk, utifrån vad jag själv har gjort, om Johan har gjort utöver detta,
men det räcker med det jag själv har kommunicerat, skulle jag ha väldigt liten förståelse om
Mattias sa, ha, ha, hade jag ingen aning om. Då fick jag rådbråka mitt minne. Vi har pratat
om, vi minns ju inte allt korrekt kanske, men mitt minne är att både Mattias och Agneta har
haft klart för sig vad jag utifrån det konceptiella perspektivet inte tyckt varit så vackert.
Men ansvarig personer, det är inom redovisning.
Jag vet inte om Johan även menar högre upp. Det vet inte jag.
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HQ AB, flik 6. Här finns det bl.a. en s. k. overhead, powerpointpresentation.
Ja.
Om vi har förstått det rätt så är det här då med värderingen, din process med dom på
frontoffice, trading och risk.
Mm.
Och sedan kan det eventuellt gå vidare till styrelse och annat. Och sedan går det iväg för
bokföring.
Ja.
Då är frågan, vilken roll har ekonomifunktionen haft där då.
Vet du vad, det här, såvitt jag minns.
Det här inget du varit med om att ta fram?
Jao, suttit rätt nära i alla fall, såvitt jag minns. Så var det här papperet upprättat med syftet
att kommunicera till HQ, Det här är ett annat sätt att arbeta på som vi nu skulle tycka var lite
bättre. Det här illustrerar någon sorts idé praxis eller bättre sätt att jobba på.
Ni skulle vilja ha det så?
Ja utan att bli så detaljerad som vi klarar av att vara när vi är revisorer. Vi får inte ha fingrarna
för mycket i syltburken, men som någon sorts avvägning av vad vi kan och inte kan göra, som
revisorer, kommunicera en bild av en struktur som vi tycker är lämplig. Det är min
minnesbild. Erik Thunström är den mannen som har gjort det här. Han kan möjligen rätta mig
om jag har fel någonstans här. Det är min bild utav varför den här är gjord och inte som
kameran, klick, så här fungerar det på HQ.
Din bild när det gäller värdering av instrumenten i den löpande verksamheten, då är det
trading och risk som haft. Har du någon uppfattning om hur mycket ekonomi har varit med.
Det känns jättepinsamt, att inte kunna svara på ordentligt på den frågan, men nej, vem fan var
det som gjorde vad egentligen. Alltså det märkliga var att jag satt och snackade med Agneta
och pratade koncept. Vi pratade rätt lite om vem gör någonting egentligen. Erik kommer inte
att kunna svara på det, tror jag. Och definitivt Johan, utan tvekan. Men jag rodnar, tycker det
är lite pinsamt, men jag kan inte svara på. Okej, Anders, kan du förklara arbetsohörbart på
HQ. Jag kan verkligen inte göra det. För jag har inte tittat åt det hållet. Jag har lyssnat när det
har pågått, fått in någonting, men jag har inte gått in för att memorera det och förstå det och
analysera det, utan jag har haft min inriktning på de konceptuella bitarna, som vid den här
avrapporteringspappren. Principerna, under dag 1 vinster och niva 1, 2 och 3 och det där. Det
här är mer verksamhetsrelaterat. Jag är liksom bokföringsspecialisten. Det här verksamhet,
effektivisering, och det är klart att det närmade till att till slut gå ihop med bokföringen, det
gör ju det. Och därför blir det vetandet tvärvetenskap? Men nej, jag är fel man tyvärr till den
frågan. Det är lite pinsamt, så är det.
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När det gäller ekonomifunktionens i revisionsarbetet, då är det som du beskrivit förut, det är
CFO du pratat med där?
Japp, det har ju funnits och herre gud, vad heter hon då. Agneta, nej? Eklund?
Mikaela?
Nej, ska se mot förmodan jag har, jag tar ju bort kontakter i takt med att…
Nej det var en annan, Agneta Ek.. Nej inte Agneta kan inte heta. Eklund? Det var i alla deras
bokföringsman. Mattias var inte bokförings eller redovisningsnivå. Redovisningsansvarig var
en ljushårig kvinna, tjej, hade jag också med att göra. Men då var det mer formalian runt
årsredovisningen. Inte dom här liksom högtekniska krångliga grejerna. Då var hon nom mer
nyfiken åhörare, utan det var ju Mattias, som ju var mer chefen över det liksom. Det var så
krångligt, att det gick aldrig ner till henne, utan hon fick väl effektuera om hon fick en order,
men det var inte hennes ansvar att fixa.
När det då gäller tolkning och tillämpning av IAS 39, då var det väl i alla fall
ekonomifunktionen?
Alltså i realiteten har tolkning och tillämpning skett ute i verksamheten, eftersom det är det
som har körts igenom i bokföringen, men han är rimligen ytterst ansvarig för bokföringen.
Att man har tillämpat det här.
Ja, det får man väl säga, att han måste egentligen ha, tillbaks till det att nu pratar jag för någon
annan igen, men rent rollansvarsmässigt, så kan jag väl tycka att CFO är den som tar ansvaret
för att redovisningsreglerna är rätt tillämpade och då får han väl ta ansvar för det som kommer
in från någon annan i huset. Om någon annan skriver någon grej om personal, eller
semesterlöneskulder som görs på någon annan avdelning. Han är ansvarig, borde vara
ansvarig för bokföringen och därför också för IAS39 tillämpningen ytterst. Även om det
kanske i praktiken inte riktigt gått i den ordningen.
Vi var inne lite grann på avveckling av FC portföljen. Jag vet inte om vi ska fråga så mycket
mer, jo du nämnde här. Du var inte så insatt i hur turerna hade gått till att man skulle
avveckla, men du kände till att det var planer på att avveckla.
Kände till att det fanns turer. Jag har ett minne av en gång till.
Vad skulle en avveckling ha inneburit för värdet på FC portföljen, om man tittar på en snabb
avveckling t.ex. eller en långsam avveckling?
Generellt sett om man måste liksom ha konkursutförsäljning utav husgeråden på momangen
eller någonting annat bli av med det, så här. Och det är någonting som inte handlas
jättemycket så lär man få ett sämre pris än om man har en rimlig tid på sig att hitta en köpare
som är intresserad.
Men vid en avveckling så får man väl ändå lov att ta dom priser som finns i marknaden?
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Men du ställer fråga om situationen vid snabbare avveckling eller ordning avveckling. Det är
väl klart att det bör rimligen. En desperat avvecklare, som vi hade här, hade marknaden väl
möjlighet att vänta ut och svälta ut och sedan ge dom skampengar kanske för någonting som
hade varit värt någonting annat om hade möjlighet att avveckla det under mer ordnade former.
Det är min gissning. Det är väl ingen vild gissning. Så bör. Ja.
Det är väl utbud och efterfråge kurvig historia. När det finns relativt liten efterfrågan och
plötsligt så börjar utbudet bli hur jädra stort som helst. Ja, då drar ju priset ner i golvet, om det
är något som ska ske här. Och det är inte utifrån det som redovisningen skall upprättas. Utan
vi går tillbaka till den. Det är going koncern som gäller när man har bokföring.
Den här IAS39 och värderingen av finansiella instrumenten.
Vi har pratat mycket om den och du har varit inne på den själv, det är ju en sådan här
principbaserad regel. Kommentar om hur den här bestämmelsen är att tillämpa när gäller, på
en sådan här tradingportfölj.
Vi kan prata HQ här. Svårt, svårt. Man kan knappast klandra dom för att ha haft svårigheter
med att hitta en ansats som liksom ligger närmare regelverket än vad dom gjorde, liksom. Det
är inte snutet ur näsan. Det krävs ganska mycket att få det på plats egentligen, mycket
efterforskning och dialoger och det var liksom inte helt uppenbart. Det var någon dialog om.
Jag tror att dom frågade oss liksom. Har ni något sådant där bra systemstöd ni kan tipsa om.
Jag tror att jag kollade i England och det är inte standardiserade enkla grejer det här.
I alla fall när vi kommer till bokföringen, det här med dag 1 historierna, att fånga upp alla
dom här stora transaktionsvolymerna, resultat flytta åt sidan och periodisera, hit och dit.
Gränsdragningen, egentligen, får man väl säga att den passar deras sätt att göra affärer på
ganska illa tyvärr. Dom här nivåindelningen, det var liksom inte ett sätt som genomsyrade
värderingsmetodiken i egentligen såtillvida. Den var lite mer dynamisk, till sin natur, att den
var. Jag uppfattade det i alla fall som att det fanns långa perioder väldigt mycket historik i det
och sedan så, jag tror också att det var innan man kom närmare och närmare förfall, i takt med
att det också började bli mer och mer vettiga priser på marknaden, bättre likviditet, så började
man tycka att den aktuella verkligheten börjar bli liksom trovärdig. Så därför tar vi det i takt
med att det kommer närmare förfall, så pytsar vi in liksom mer och mer aktualitet, ju närmare
förfall vi kommer. Så har jag uppfattat det. Tittar man på det mailet du visade mig nu, så kan
man ju tror att det handlar om andra saker, i stället eller också. Men annars är det den bilden
jag har hört kring komplexiteten att det här är inget statiskt. Hade det varit så här, vi går ut
och säljer sällan och ligger kvar i det. Och sedan är det totalt mörker hela vägen tills det
förfaller. Då är det en enkel sak. Men om grejerna hoppar in och ut och det blir transaktioner
hitan och ditan och det går från nivå 1, 2, 3 och sedan kanske tillbaks igen och sedan hit och
dit. Och sedan har vi jättemycket. Faktiskt detsamma som att principerna är, dom är just
principer och när grått blir svart och grått blir vitt. Det är en genuint subjektiv bedömnings om
jag skulle säga är större här än på väldigt många andra områden.
När det gäller SEB:s säkerhetskrav då, dom baseras på marknadsdata då. Diskuterades det,
eller har det varit aktuellt i samband med värderingen?
Nej, det är ingenting jag har hört talas om, förrän så att säga när dom drog ur proppen och var
tvungna till att avveckla hastigt, så att säga. Nej inte, det var väl, kanske inte ska svara innan
jag tänker efter. Jag kan inte minnas det. Inte som någon central ingrediens. Det kan hända att
det har förekommit i förbifarten i något samtal. Det är inte så att vi inte har pratat, väldigt
mycket om dom här sakerna, för det har vi gjort, även under resans lopp, men det har inte
varit någon central fråga. Ska vi kolla med vad motparterna tycker om vad dom här
positionerna är värda. Det har vi inte.
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Nej, men SEB. SEB dom ställer säkerhetskrav för Eurex. Så det är inte motparterna utan det
är marknaden.
Mm, nej det var ingenting som jag i alla fall arbetade med som någon sorts idé, att det där
skulle vi kunna kontrollera mot. Vad dom tycker och tänker om det här.
Vi har ju sett, alltså att edgen eller probleminstrumenten är dom som är på dags då, dom
ligger ju i SEB:s säkerhetskrav allihop om säger, som skulle utgöra problem.
Nej tyvärr får jag väl säga då. Det kanske hade blivit på ett annat sätt.
Vi kanske skulle ställa en fråga här som går tillbaks, medger värderingsprinciperna att man
kan värdera så att man inte behöver ta fram förluster i hopp om att marknadsläget skall
förändras i framtiden och att man kanske inte slutligen behöver ta förluster. Alltså nu pratar
vi om rullningar igen. Kan man göra så?
Men det ligger där redan i fråga, du har formulerat man kan rulla förluster framför sig. Det
ligger redan i formuleringen, nej det är klart att man inte kan rulla förluster.
Jag menar att det blir snabbt ett tidsvärde på instrument som ligger långt fram i tiden också.
Eller om du ställer ut en position så får man ju ett positivt tidsvärde och tiden går ikapp en i
alla fall?
En gång till.
Men om man ställer ut en option långt ifrån.
Med lång löptid.
Med lång löptid och även kanske långt ut i kante eller långt från.
Stor skillnad mellan lösenpris och det aktuella indexet.
Ja.
Normalt sett brukar du ha en ganska hög volatilitet ändå om man säger.
Ja, det här kan ju inte jag exakt, men jag tror att det är så här att ju närmare strikepriset som
ligger ju högre desto högre borde tror jag volatiliteten är, därför att då är risken större att du
även får betala någonting och ju längre tidsperiod är desto större är risken att någonting
kommer att betalas ut.
Mm.
Nu är det optionsteori och praktik som det är bättre att ni pratar med någon annan om.
Men det är i alla fall inte rimligt att rulla förluster framför.
Det ligger redan i din fråga, på det sätt som frågan är uttryckt så blir det, det är klart att du inte
kan rulla förluster. Den materiella effekten av att ha rullat förluster, om vi backar bandet 1,5
timme, så vet vi inte vad den är för någonting förrän du har kontrollkört det här. Som princip
kan du självfallet inte rulla förluster framför oss. Det är som att svära i kyrkan. Ja, eller dom
materiella konsekvensen av det. Ingen aning. Vi kan veta en sak, att det hade inte varit. Det är
inte summan av dag 1 resultatet som är felet vid värderingen och i resultatet. Utan är dom plus
periodiseringen utav gamla resultat som i så fall också borde ha stoppats och periodiserats in.
Där hade vi så att säga, om man hade gjort det, haft en bild av vilket konkret bokföringsfel
ledde den principiella felaktiga ansatsen till.
I princip blir frågeställningen då att efter hand dag 1 resultatet i juni försvinner då, det gör
det ju efter hand, så dyker det upp eller stiger i december istället då.
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Hur menar du.
Jo, eftersom man flyttar över instrument på längre löptid då, efter hand det kommer ett
marknadsvärden in i bilden, dom blir mer likvida och lägger dom i 3:an igen, om man säger.
Det här är väl två olika grejer som hänger ihop på ett rätt intrikat sätt. Det jag tänker på i det
här är ju konsekvensen utav att tiden går. Och av den anledningen så när det hela väl förfaller
så har vi inget tidsvärde kvar, i och med att vi har ett realvärde. På det viset är, så länge du
inte har hamnat in the money, ligger jävligt nära in the money, då är optionen värd
skitmycket. Men om den förfaller till slut, genom att inte komma in the money, då har jag fått
ganska många pengar för den där risken. Det är en sak. Det du pratar om är liksom att innan vi
ens har kommit så långt, så börjar jag hålla på och göra justeringar upp eller nedåt med
volatiliteter som jag parerar med att gå in i nya positioner. Så här är det många grejer som
pågår parallellt. Om det där också gjorts flera gånger, så är det ytterligare ett moment, med
saker som pågår parallellt, om man på något sätt ska spåra var den fiktivt mer rättvis än den
bilden skulle ha varit, om det finns någonting sådant. Så det är ju jättemycket olika saker som
det är ju, otroligt vanskligt att liskom försöka tillämpa någon sorts hypotetisk bokföring som
som man försöker sitta och tänka ut. Jag har gjort det misstaget några andra gånger med
kunder som haft andra krångligheter för sig och ni har säkert sett, men inte av skäl att
någonting slutar illa, att det blir dåligt av det, men när man har principbaserad normgivning,
behöver man konkretisera och operationalisera. Och det sker allt som oftast med förenklade
metoder för att man skall slippa anställa fem man till. Och sedan ska man när man skall
försök, och det är alltid vanskligt när man gör det. För problemet man hamnar i är frågan,
jaha. Det här är en approximation utav den metod ni egentligen borde ha använt. Blev det
något väsentligt fel utav det ni gör. Det är ingen ovanlig diskussion. Den händer frekvent.
Därför att följa boken fullt ut in i detalj är en omöjlighet. Det är skillnader på approximationer
om man tar genvägar. Och då ska man sitta där och tänka ut, jaha hur har det blivit. Om man
då har riktigt knepiga grejer. Risk i flera dimensioner. Är det väsentligt fel? Ja men då måste
jag ju egentligen göra om allting. För ska jag försöka tänka ut hur jag tror att dom här
krångligheterna blir, alltså hur nära målet jag har då. Det är ju en ren gissningslek liksom. Det
kan lika gärna gå rätt som det gått ännu mer fel. Det är inte värt pappret det är skrivet på.
Men om edgen då, egentligen är det desamma som dag 1 resultatet.
Nja, det ligger ju i den, men det är inte det enda, det är plus allt som hänt på vägen.
Ja.
Marknadens priser har flyttats upp och ner.
Så det är dessvärre inte så enkelt heller.
Har vi några mer frågor?
Är det något som du själv känner att det här borde dom ha frågat, eller vill jag tala om?
Bara en reflektion du gjorde förra gången om på det du sa när du la fram det här pappret med
det här skambudet.
R5600 tror jag den hette?
Nej det var bland de sista grejerna vi pratade om.
Det här är väl HQ.s vägnar och det är kanske våra egna också, men betänk vad som hade hänt
om de baserat bokföringen på marknadspriserna som de hittat ute på marknaden. Det hade
inte blivit ett jävla dugg bättre. Det dumma var att dom går ut och gör sådana grejer. Dom kan
har haft vilka skäl dom vill, men där är ju faktiskt, skulle Agneta Norgren säga. Jag kan säga
det många gånger. Det där är faktiskt ett bevis för att den valda vägen bra väg att gå på. För
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då blir det okänsligt för den här typen av manipulation. Det var faktiskt en av dom här, det var
liksom. Här hamnar alltid mitt jobb tyvärr. Det finns en skillnad med den allmänna
magkänslan ser och vad som är rätt och fel och bra att göra affärsmässigt, mot vad
regelverksboken säger ibland. Och här hade flera på bolaget, Agneta i alla fall, säkert någon
till, magkänslan av att vi blir utsatt för manipulations.. I alla fall var det vad hon sa. Och titta
på Carnegie. Ni vill att vi ska göra någonting som liksom, vi utsätter oss för samma liksom,
vad heter det, risk för intern manipulation. Det blir vi av med om vi gör så här. För nu har ni
möjligtvis visat upp alla papper på att man kan göra det på ett annat sätt, om det nu är det som
hänt. Det var en av, utifrån den allmänna, vad dom ville kalla för sunt förnuftperspektiv, en
bra idé att göra, som dom gjorde. För då kan man inte manipulera priset. Åtminstone inte på
det sättet. Det var den reflektionen jag gjorde på den, som jag tänker ni kan, när man
utvärderar vad som var bra och dåliga beslut och göra det dom gjorde. Alltså rent principiellt
sett, så är inte heller det där är svart och vitt.
Kl är 13:30 nu. Och då stänger vi av bandspelarna.
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Förhör med Anders Torgander.
Närvarar vid förhöret gör advokat Jan Karlsson.
Vem hade funktionen Engagement guality control reviewer(EQCR) i HQ AB?
Det var inget som Torgander visste då. Det var inget han behövde bry sig om. Senare har han
hört att det var Per Bergman, men det är en hörsägen, det är ingenting Torgander vet.
Torgander hade två roller på HQ uppdraget, enligt vad han tidigare berättat. Han kommer inte
i sitt arbete i kontakt med EQCR.
Det är inte ovanligt att det är så.
Arnells roll.
Arnell hade bara en hatt på sig. Det var i kvalitetssäkringsfunktionen av de finansiella
rapporterna. Man har sällande kontakter med den funktionen. Torgander brukar få ett utkast
till en årsredovisning och tar sedan sig igenom den med utifrån en checklista och de regler
som säger att man skall säga något om finansiella instrument. Torgander går igenom detta ur
ett strikt formalistiskt perspektiv. Sedan samlades dessa kommentarer i ett gemensamt
dokument tillsammans med Johanna Fellman, som tog de delar som låg vid sidan av de
finansiella instrumentdelarna.
När Torgander skrivit klart detta PM tog han kontakt med och skickade PM:et till Arnell.
Planning document i revisorsakten, period end 2009-12-31 (reviewed by: Engagement
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guality control reviewer: Per Bergman), ej underskriven av Bergman, förstasida bilaga 1.
Varför har Bergman inte skrivit under?
Det vet inte Torgander. Torgander har rätt vag uppfattning om vad EQCR gör. Det behöver
Torgander inte veta utifrån sin roll.
Varför finns inte Arnell med i Planning document?
Han har den funktionen på KPMG för alla bolag. IFRS reviewing Partner. Det var därför
självklart att Torgander skulle ta kontakt med honom. Torgander ser det som en förlängning
av riskhanteringen. Torgander ser inte Arnell som en uppdragsmedlem och det är väl därför
han inte finns med i dokumentet.
Varför har Bergman inte gett clearence i form av memorandum?
Det vet inte Torgander.
Om han finns med i planeringsdokumentet, varför gör han då inget?
Torgander har ingen aning. Torgander har inte tittat på detta dokument. Det behöver
Torgander inte göra. Torgander har en annan roll att fylla. Det är första gången han ser ett
sådant dokument. Det ingår inte i den funktion Torgander haft, som var att kvalitetssäkra
årsredovisningen eller vara en del i teamet och utföra specifika arbetsuppgifter.
Detta är revisionslogistik och hur den ser ut på KPMG är något inte Torgander fastnar direkt
för.
När det gäller granskningen av årsredovisningen är det i funktionen av att kvalitetssäkra.
När det gäller funktioner som avser kvalitetssäkring så är det inte en funktion i
revisorsteamet.
Kvalitetssäkring av årsredovisningen innebär att han lämnar synpunkter på utkastet till
årsredovisningen, utifrån det formella regelverk som skall uppfyllas. Det sker en gång om
året, årsredovisningen. Det gör det för alla noterade företag, plus alla finansiella företag.
Det är en avvikelserapportering. Ibland är han också med och granskar kvartalsrapporter, men
Torgander vet inte om det är ett internt formellt krav eller på begäran av kund.
Torgander kopplas in någon gång i februari året efter, dvs för 2009 i februari 2010.
Det är ingen revision. Det är i allt väsentligt en kvalitetssäkring av årsredovisningen, att de
upplysningsregler som finns är med.
Om de är inte med så skriver Torgander det och kollar med Johanna Fellman ifall hon är klar.
Johanna Fellman gör de delar som inte är finansiella.
Förevisas KPMG Insurance Accounting and regulatory update den 25 mars 2009 som
behandlar bl.a. kommande IFRS 7 regler. På sid 25 behandlas IFRS 7 Fair value
measurement disclosers Quantitative disclosures – Leve 3, bilaga 3.
När fick Torgander kännedom om att krav ställts och att sådan informations skulle framgå i
årsredovisningen för 2009?
Torgander var medveten om detta i utkastform långt innan det publicerades. Men när det var
vet han inte. Han visste alltså om att det skulle komma nya regler som gällde 2009.
Finns det utrymme för att utelämna denna upplysning i årsredovisningen?
Det finns inte formellt sett utrymme för att utelämna någon upplysning. Rent regelmässigt är
det inte ett korrekt sätt att utelämna.
Det är upplysningskrav. Det är inte så att man bara behöver lämna de upplysningar man
känner för. Det är därför man kvalitetssäkrar årsredovisningen, eftersom det är så väldigt
många upplysningar man måste lämna.
Torgander förevisas ett antal dokument som visar att IAS 39 och IFRS 7 samt de nya regler
som tillkommit i IFRS 7, 27 B varit upp till diskussion

Förhör med Torgander, Anders; 2013-03-22 09:30 diarienr: 9000-K1634-10

330

Möte med HQ Bank den 2009-10-22, sid 2, första stycket. Bilaga 4.
Torgander var inte med på mötet den 2009-10-22.
Möte med risk den 2009-11-09 med Presentation (kvantitativa upplysningar för alla nivåer) i
revisorsakten där Torgander visar vad som skall ingå enligt IFRS 7, 27 A och B. Bilaga 5.
Varför finns inte redovisning enligt IFRS 7, 27 B och C med i årsredovisning för HQ AB
2009, på det sätt som t.ex. Swedbank och Nordea gjort. HQ Bank AB har bara redovisat
enligt 27A, (fotnot till balansräkningen)?
Det vet inte Torgander. Det var något som Mattias Arnelund skulle ombesörja.
I den version av årsredovisningen som Torgander granskade så vill han minnas att de hittade
informationen där.
Det är inte snutet ur näsan att ta fram detta.
Beträffande det som kallas IB/UB analys så hade HQ praktiska svårigheter att göra det.
Torgander kan gissa att skälet till att det inte blev en tabell, han tror att han hörde, eller att det
förfaller som en orsak till att det inte gick, var att de inte kunde få fram informationen. Det
krävs att man vid transaktionsögonblicket märker transaktionen så att man kan följa den.
Torgander vill minnas att dessa instrument kunde gå igenom alla tre faser under sitt liv.
De hade därför behövt något trackingsystem för att veta var den och den transaktionen
befinner sig idag.
Man behövde veta, vad har man köpt och sålt för och hur hade man klassificera ett instrument
vid en viss tidpunkt. Något system för att följa detta under ett instruments löptid hade HQ
inte, vad de sade.
De Torgander hade mest kontakt med var Agneta Norgren och Mattias Arnelund. När det
gäller ansvaret för publikationen årsredovisningen var det Mattias Arnelund. Torgander tror
att han minns att de sade att det var jättesvårt att göra. Det kan ha varit på det angivna mötet.
Han minns inte om någon sedan sagt att det inte gick.

Vad blev konsekvensen av de möten där de nya reglerna tagits upp med bolaget och vilka i
bolaget kände till de nya kraven?
Torgander är 100 procent säker på att Mattias Arnelund kände till det och 95 procent på att
Agneta Norgren kände till. Torgander vet inte sedan vilka vägar denna information tog i
bolaget.
Förvisas KPMG 2010-03-02, synpunkter på utkast till årsredovisning.
Sid 7, Not 27 Klassificering av finansiella instrument m.m. där finns en 3:a och en punkt om
belopp saknas i IB/UB analysen. Bilaga 6.
Varför saknas belopp i IB/UB analysen?
Torgander förklarar att det är detta det handlar om.
Torgander har gjort ett streck, vilket betyder en passiv signal om att det inte har gjorts ännu.
Han har inget att ställning till. Signaltekniken är liknande på not 28, där det också finns ett
streck.
Torgander tillfrågas om vad han skulle sätta för siffra om han fått klart för sig att det inte
skulle komma.
Han vill inte i efterhand sätta en siffra på det, men det är klart att han skulle sätta en siffra,
som vore högre än 1.
Vad innebär grad 2-3, Väsentliga avsteg från IFRS, ju högre siffra desto allvarligare. Risk för
anmärkning vid redovisningstillsyn.
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Grad 4-5. Allvarligt avsteg från IFRS som KPMG inte kan acceptera. Risk för anmärkning
och böter under systemet för redovisningstillsyn.
Vad betyder graderingarna?
Det är Göran Arnell som skrivit graderingarna.
Vad det gäller är att lämna kommentarer så att kunden och därigenom eventuellt även KPMG
inte hamnar i blåsväder. Det syftar till att beskriva graden av allvar.
När det gäller sanktioner så gäller det redovisningstillsyn, finanstillinspektionen och börsen.
Finansinspektionen kan sanktionera och Torgander tror att börsen även kan det.
Det är både AB och banken som kan bli utsatt för sanktioner. I börsen fall så gäller det bara
AB, efter som det är AB:t som är noterat.
Sid 4 i avsnitt Bestämning av verkligt värde för finansiella instrument som löpande värderas
och redovisas till verkligt värde, finns två 4:or och en 3-4:a. Det finns bl. a. en anmärkning
på brister i fråga om kalibrering i det PM som Torgander skrivit, på sid 4. Kalibrering enligt
IAS 39, punkt 48 A. Någon bock eller efter notering finns ej.
Vem har gjort bockar och noteringar om åtgärder?
Det vet inte Torgander.
Han vet inte vem som satt bockarna och vad syftet varit med bockarna.
Har bristen i detta fall åtgärdats?
Såvitt Torgander vet har anmärkningarna inte åtgärdats. Det kan finnas andra som har annan
uppfattning, eller att det finns nyanser. Torgander går efter det han har på bordet. Han kan
dock inte glömma bort vad han noterat när han varit en del av revisionsteamet. Det är väl en
del av finessen att ha dubblar roller. Torgander har inte haft tillgång till all information.
Torgander har inte haft tillgång till all den information som Johan Dyrefors haft och
rapporterat till bolaget.
Torgander förklarar att dessa anmärkningar blir en konsekvens av den värderingsmodell HQ
tillämpade.
Torgander gör en anteckning utifrån det uppdrag och uppgifter han hade. Han hade inte den
samlade bilden på det sätt som Johan Dyrefors hade, t.ex. från diskussioner med t.ex.
revisionsutskott och vd.
Det är inte Torgander och Göran Arnell som skriver revisionsberättelse på KPMG "som tur
är".
Vilka kontakter med IFRS reviewing partner och revisor föranledde dessa synpunkter?
Varför har Arnell inte gett clearence?
Torgander vill minnas att Arnell tog kontakt och intervjuade Torgander om bakgrunden till
kommentarerna. De diskuterade detta vid ett eller flera tillfällen.
Det är vanligt att det blir många kommentarer. Det är ett prov det är svårt att få alla rätt.
När nya regelverk införs kan innebära många problem.
De allvarliga anmärkningar som HQ fick i Torganders PM är dock en följd av den
värderingsmodell HQ hade, samt (tillägg vid genomläsning) att de troligen inte hade teknik
för att presentera t.ex. IB/UB.
Han betraktar anmärkningar 1 och 2 av lindringar slag. När det är 3 och uppåt så bör
påskrivande tänka till. Flera kunder har anmärkningar i form av 1:or och 2:or i flera år, men
när det går upp till 3 och 4 så är det en uppmaning till revisorn att tala tydligt. Detta är inget
man kan glömma bort, detta är viktigt.
Förevisas mail från Göran Arnell till Johan Dyrefors den 9 mars 2010.
kan jag inte ge clearance på IFRS review, bilaga 2
Vad fick det för följd?
Torgander har i vart fall i efterhand insett att Arnell inte gett någon clearence. Han kanske

Förhör med Torgander, Anders; 2013-03-22 09:30 diarienr: 9000-K1634-10

332

gjorde det då, men det kommer han inte ihåg idag.
Är detta inte att jämföra med en oren revisionsberättelse?
Det får man fråga Dyrefors om. Det är inte Torganders roll. När Torgander slutade som
revisor släppte han den pennan.
Torgander förklarar dock med dessa anmärkningar så var det en signal till Dyrefors. Du
måste känna till det.
Vilka kontakter har skett med Dyrefors före och efter upprättande av detta dokument?
Det Torgander har det klaraste minnet av är att de var på HQ en kväll, det var Mattias
Arnelund, Agneta Norgren, Johan Dyrefors och han tror att Peter Svensson var med, ett par
veckor innan påskrift. De kan ha någon sittning innan med Johan Dyrefors. Torgander
förklarade vid mötet på HQ då vad regelverket sade. Torgander uppfattade det som att de
förstod vad det handlade om. Dyrefors var helt införstådd med vad de nya reglerna innebar.
Det gäller nivå 1,2 och 3 och IB/UB analysen, samt beträffande redovisning av dag 1 resultat
i nivå 3. Dag 1 resultat var inte nytt, men genom de nya upplysningsreglerna så kastades ljus
på dag 1 resultatet och vad redan existerande regler för detta innebar.
Det är två regler som träffar samma företeelse. Dag 1 resultat får man inte redovisa i
resultaträkningen om det är nivå 3. Senare kan man redovisa det, antingen genom
periodisering utifrån löptiden, eller till dess priser blir observerbara, eller så tar man allt när
priser blir observerbara.
Han menar att sambandet är så att om ett instrument kategoriseras i nivå 3 så får man inte
resultatföra dag 1 resultat. Och vidare följer att man måste upprätta en IB/UB analys.
Sedan kommer ett upplysningskrav som avser upplysningskrav samlat dag 1 resultat.
Förevisas KPMH 2010-06-14, synpunkter på utkast till årsredovisning, HQ Bank, bilaga 7.
Förevisas noteringar om not 20 på sid 5.
Varför är noteringen om att Information saknas beträffande avstämning i nivå 3, IFRS 7.27 B
(c).
Torgander förklarar att AB och bank i stort var detsamma när det gällde Torganders
granskning. AB:et verksamhet utöver banken var inte jättestort. Det naturliga var att man
först tittade på AB:s årsredovisning. Det var publikt. Det börjar då med de kommentarer som
var moderbolagets och plockade bort det som inte var relevant.
Hur kommer det sig att Torgander kunde lämna synpunkter på moderbolaget när banken ännu
inte var reviderat och de synpunkter han lämnade på moderbolaget avser verksamheten i
banken?
Torganders kommentarer är inte beroende av när revisionen är gjord.
Det finns inget problem eftersom det är en formaliagranskning Torgander gör.
Han tittar helt enkelt på årsredovisningen ur formaliasynpunkt.
Förevisas utkast till årsredovisning not 27 som bilaga till mail den 2010-02-25, där tabell för
sådana upplysningar finns med, men utan siffror och bilaga till mail den 15 mars 2010 där
utrymmet för att föra in dessa siffror helt tagits bort, Bilaga 8 och 9.
Torgander förklarar att när han skrivit granskningen den 1 mars så hade han tittat på version
2010-03-01. Det innebär att när han tittade så fanns det en tabell men belopp saknades.
I årsredovisning för 2009, framgår på sid 42 och 50 att man behandlar andra IFRS regler och
förklarar kommande regler och varför man inte tillämpar vissa nya regler som gäller för 2009,
se bilaga13.
Varför har man inte nämnt varför man inte tillämpat regeln om vad som ska framgå i not
avseende IFRS 7, 27 B (c) och (d)?
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Det är en bra fråga säger Torgander. Man brukar dock inte lämna en bilaga med uppgifter om
vad man inte gjort. Det har Torgander aldrig sett någon gång. Att göra något som regelverket
kräver och sedan kommentera detta i årsredovisningen är väldigt sällan man gör
Att man i HQ:s fall beskrivit vad man gjort vid värdering är dock en annan sak.
Visar sammanställning om olika bankers instrument värderade i nivå 3, som procent av eget
kapital och totalt kapital, bilaga 10.
Har HQ banks andel av optioner i nivå 3 varit obetydliga i förhållande till vinst, portföljens
storlek, eget kapital etc?
Det får man fråga Johan Dyrefors. Det Torgander har noterat står i pm:en. Om dete var
betydande eller inte är subjektivt. Men det var en del av deras verksamhet, förutom
bankverksamhet och därmed av balansräkningen.
Nordea var instrument i nivå 3 är mycket lägre har lämnat upplysningen och den är reviderad
av KPMG.
Varför?
De har förmodligen haft adekvat utrustning.
Torgander tror dock inte att det blir svårare att ta fram IB/UB balans om man bokför dag 1 i
nivå 3. Det har inte med varandra att göra på det viset. Om man inte har något system för att
kategorisera instrument direkt så blir bägge upplysningarna svåra att göra.
Beträffande när Torgander lämnar synpunkter på årsredovisningen den 2 mars och
årsredovisningen är från den 11 mars.
När Torgander gjort sitt pm så är hans kvalitetssäkring gjord. Det är inte satt i system att den
sedan kommer tillbaka. Torgander förutsätter att siffrorna ska in när han skriver sitt PM som
kvalitetssäkring.
Torgander förklarar att det är inte han som sedan skall bedöma bevekelsegrundernas inverkan
på sin rapportering, det är Dyrefors uppgift.
Förevisas att HQ den 10 november 2009 ställt ut 24 000 kontrakt i Odaxoptionen R 4850.
Till priset 184 Euro, premien 226 241 616 kr (invested). Samma dag har optionen teoretiskt
värderats till 76 870 585 kr och inneburit ett dag 1 resultat om 151 121 232 kr, bilaga 12.
Torgander tillfrågas om hur ett sådant dag ett resultat skulle ha periodiserats?
Givet att denna ligger i nivå 3 är det helt säker att den inte får i resultatet den dagen.
Hur den sedan skall redovisas senare finns inget klart i regelverket, IAS 39.
Torgander ser tre möjligheter. Periodisering till lösen, periodisering till dess att det finns
priser eller att ta allt då det finns priser i marknaden.
När Torgander tittar på värdering av instrument så tittar han på IAS 39 och inte i
bokföringslagen.
Om man inte får bokföra dag 1 resultat i nivå 3, hur kan då bokföringen bli rätt i den löpande
bokföringen?
Torgander tror inte att det står så mycket om detta i bokföringslagen.
Han kan inte uttala sig om detta utan att närmare granskning.
Kunde man vid årets utgång se hur mycket som bokförts i orealiserad vinst för de optioner
som bolaget innehade i nivå 3?
Torgander vet inte hur det förhöll sig på HQ, om man kunde ta fram det.
Det skulle gå vid kategorisering vid bokslutsdagen om instrumentet hela tiden varit i nivå 3.
Är man säker på det och har man tillgång till transaktionspriset så är skillnaden mellan detta
och värderingen resultatet i nivå 3, orealiserat i nivå 3, för just detta instrument.
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I HQ var problemet att det var så stora volymer. Det gör det svårt. Det var det man sade i alla
fall.
Förhöret slut kl 11.50.
Förhöret har även spelats in, vilket Torgander informerats om innan.
Förhöret har dock efter hand skrivits på ordbehandlare vid förhörstillfället.
Torgander måste gå och vi bestämde att han ska komma i början av nästa vecka för att läsa.
Torgander och advokat Jan Karlsson kommer till Ekobrottsmyndigheten den 27 mars kl 08
för att läsa igenom förhöret. Närvarar gör Leif Lundqvist och Kenneth Nihlvin.
Torgander läser igenom förhöret och rättar några felskrivningar, vilka förts in i förhöret, samt
tillägg. Vid tillägg noteras i förhöret att det är ett tillägg.
Torgander tillfrågas åter om det som skall framgå av IFRS 7, 27 B (d).
I det fallet krävs inte att man vet i vilken nivå instrumentet tidigare befunnit sig under året,
eftersom det gäller instrument som befinner sig i nivå 3 den sista i året. Däremot måste man
veta anskaffningsvärdet.
Förhöret godkänt.
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LL
Berättelse

Förhör med Jorma Kyrö den 31 augusti 2012 med början kl 09.10.
Förhörsledare: Krinsp Kenneth Nihlvin och krinsp Leif Lundqvist.
Information som lämnas till Kyrö.
Här vid Ekobrottsmyndigheten pågår en förundersökning som avser brott i HQ AB och HQ
Bank AB. Ärendenummer är EB 2662-10 och förundersökningsledare är Chefsåklagare
Martin Tidén,
Vi vänder oss till dig som redovisningsexpert.
De frågeställningar vi vill få hjälp med att få besvarade är vid bokföring av finansiella
instrument (IAS39).
Bakgrund.
Kyrö är anställd som redovisningsexpert på Finansinspektionen. Han har jobbat där sedan
slutet av mars 2010.
Initialt var det en kollega till Kyrö som hade ansvaret innan tillståndet för HQ drogs in. På
upploppet var det dock Kyrö, eftersom hon sagt upp sig.
Kyrö har även varit med och författat yttrande till Revisorsnämnden 2011-04-04. Han är
därför väl insatt i problematiken.
Kyrö har varit auktoriserad revisor. Han började vid KPMG 1989 och bytte avdelning till
redovisningsspecialistavdelning 1998.
Kyrö känner Johan Dyrefors och de har varit kollegor många år men inte jobbat på samma
avdelning. Kyrö har däremot jobbat på samma avdelning som Dyrefors sambo.
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Löpande bokföring
Hur ska man i den löpande bokföringens balans- och resultaträkning bokföra ett
finansiellt instrument som värderats i nivå 3?
När det gäller bokföring i detaljer, hur man konterar så är han kanske inte rätt person att
fråga. Han är dock mycket väl insatt i hur man skall hantera nivå 3 instrument.
När det gäller nivå 3 instrument så värderas de enligt en värderingsmodell. Där viss indata
inte är observerbar på marknaden. Det är fråga om en inaktiv marknad. Värderingsmodeller
som används är t.ex. Black and Scholes.
I modellen finns flera parametrar som priset på underliggande instrument, lösenpriset,
tidsvärdet och riskfria räntan den dagen man gör värderingen och den återstående löptiden
(dessa parametrar är kända). Modellen har även ett volatilitsantagande, som är en okänd
parameter. Volatiliteten är ett mått på priskänsligheten på underliggande instrument. Den
parameter som kan påverka mest är volatiliteten. Om man förvärvar ett instrument som
klassificeras i nivå 3 i verkligt värde hierarkin vid transaktionstidpunkten och det inte finns
någon aktiv handel och den är illikvid. Då blir värderingen en uppskattning.
Modellvärdet i nivå 3 där man använder egna indata är inte helt tillförlitligt eftersom det
bygger på egna uppskattningar. Därför finns regler om hur dag 1-resultat ska hanteras i
redovisningen. 2004 ändrades IAS 39 och reglerna om dag 1-resultat blev hårdare.
Det innebär att om man förvärvar ett instrument och lägger in det i en värderingsmodell där
företagsspecifik indata används får inga dag 1-resultat redovisas initialt. Det normala
förfarandet om modellen visar ett högre värde än transaktionspriset så kalibrerar man
modellvärderingen till transaktionspriset, man anser då att transaktionspriset utgör det bästa
uppskattningen på det verkliga värdet. I detta fall uppstår inget dag 1-resultat
överhuvudtaget. Kyrö har talat med SEB och de gör som de allra flesta, att de anser
transaktionspriset är det bästa uppskattningen på det verkliga värdet. Nordea redovisar dag
1-resultat i en not i årsredovisningen. Beloppen avseende dag 1-resultat är inte särskilt
stora.
Kyrö framhåller att regelverket förbjuder att man redovisar dag 1-resultatet direkt över
resultaträkningen initialt när instrumentet klassificerats i nivå 3. Det beror på att värderingen
baseraras på indata som är företagsspecifik och därmed osäker och det finns risk för
manipulation, då indata inte är observerbar på en marknad.
Oftast rör det sig också om mindre belopp som skiljer värderingsmodellens värde och
transaktionspriset.
Däremot kan man i nivå 1 och nivå 2 direkt i resultaträkningen intäktsföra dag 1 resultat.
Vad händer sedan.
Vid nästa tillfälle använder man sin modell igen. Tiden har förkortats, det underliggande
priset har ändrats osv. Det är volatiliteten som skapar osäkerheten. Man kan inte jämföra den
med någon marknadsparameter om marknaden är inaktiv och illikvid, utan den får uppskattas
på olika sätt.
Då använder man sin modellvärdering. De parametrar som är kända uppdateras och man
kanske har ändrat volatiliteten också. Om man då får ett nytt värde innebär det att från det
värde man får så får man inte intäktsföra dag 1 resultatet vid värderingstillfälle 2.
Ett förenklat exempel, om man dag 1 köper ett instrument för 100 men att det enligt
värderingsmodellen är 110 så får man inte intäktsföra 10 dag 1.
När man sedan kommer till nästa värderingstillfälle med den modellen t.ex. efter ett kvartal
och kommer fram till att instrumentets värde är 120 enligt värderingsmodellen, då får man
inte intäktsföra 10, dvs dag 1 – resultatet som uppstod vid transaktionstillfället.
Dag 1 resultat måste tas bort från den nya värderingen eftersom man fortfarande har indata
som är företagsspecifik.
Det innebär att man redovisar 110 i balansräkningen (120-10) och en förändring i det
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verkliga värdet om 10 redovisas i resultaträkningen.
Förändringen i verkligt värde som redovisas i resultaträkningen uppgår till 10, dvs skillnaden
mellan initialtransaktionspriset 100 och modellvärderingen i nivå 3 exkl. initiala dag 1
resultatet, dvs 120-10=10.
Sedan rullar det på till instrumentet avyttras eller går till lösen.
Om instrumentet sedan vid nästa värderingstillfälle enligt värderingsmodellen fortfarande
innehåller egna indata, dvs. ligger kvar inivå 3 och värderingsmodellen visar att det verkliga
värdet uppgår till 130 så får man resultatföra återigen 10, som är förändringen av det verkliga
värdet i resultaträkningen (120-110 = 10).
Hur får man intäktsföra dag 1 resultatet.
Det finns olika tolkningar. En är att man får intäktsföra dag 1 resultatet när alla parametrar i
värderingsmodellen blir observerbara på en marknad, dvs. instrumentet flyttas till nivå 2 i
verkligt värde hierarkin.
En annan tolkning är att man linjärt får intäktsföra dag 1 resultat över optionens löptid. Det
innebär att om exempelvis löptiden är 2 år och dag 1 resultatet uppgår till 10 så intäktsförs
dessa 10 linjärt över de två åren, dvs sammanlagt 5 per år eller ca 1 per kvartal.
Dessa två varianter finns redovisade i redovisningslitteraturen. Det utesluter dock inte att det
kan finnas andra varianter med tanke på hur man skrivit i PWC 6.9.108 (se bilaga 1) och det
finns även andra som skrivit liknande. Kyrö överlämnar en från Ernest &Young.
Linjär periodisering.
Om man tänker sig en linjär periodisering vid rapportillfället vid kvartal ett slut, enligt det
förenklade exemplet ovan, och instrumentet kvarstår i nivå 3 och enligt värderingsmodellen
skulle var värd 120 minus initiala dag 1 resultatet 10 så skulle man kunna redovisa optionen
till 111 balansräkningen och resultatföra 1 i resultaträkningen.
Den totala effekten på resultaträkningen i detta enkla exempel blir 11, dvs förändringen i
verkligt värde enligt modellvärderingarna, som uppgår till 10 och 1 som den linjära
upplösningen av dag 1 resultat uppgår till.
Om däremot instrumentets värde enligt värderingsmodellen efter ett kvartal skulle vara 80.
Man hade köpt instrumentet för 100 men i värderingsmodellen värderat den till 110 och i och
med att det var ett dag 1 resultatet så hade man inte fått resultatföra det.
Då får man dra bort dag 1 resultatet 10, så värdet i balansräkningen blir 70. På grund av att en
modellvärdering i nivå 3 är behäftad med osäkerhet så får man inte resultatföra dag 1 resultat
direkt eller dag 2 och det är samma tänk åt andra hållet. Sedan intäktsförs dag 1-resultatet
linjärt som ovan.
I HQ:s fall intäktsförde man dag 1 resultat direkt på instrument som klassificerats i nivå 3,
vilket är i strid med IAS 39. IAS 39 ändrades 2004 för att förhindra redovisning av dag
1-resultat direkt i resultaträkningen när man använder modell med egna indata, just på grund
av att manipulationsrisken är stor.
Hur utvecklas en index-options tidvärde över tiden (linjärt, degressivt eller
progressivt)?
Kyrö vet inte det. IASB fick dock frågan om linjär periodisering var lämplig att intäktsföra
dag 1 resultat på och IASB svarade då. Ja det kan vara lämpligt i vissa fall och olämpligt i
andra. Då utvecklades olika tolkningar.
Vad innebär Pwc,s IFRS manual of accounting (209 6.9.108), se bilaga 1, som Johan
Dyrefors hänvisar till i sitt svar till Revisorsnämnden 2011-02-04 punkt 7.3.3?
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Det är vad Kyrö just svarat på.
Kyrö kan inte svara på hur mycket man skulle kunna tänka sig att periodisering som
överstiger en linjär periodisering. Han vet inte i vilka fall deggresiv periodisering skulle
kunna tillämpas.
Kyrö förklarar att om optionen ligger på skuldsidan så är det samma regler.
Kyrö förklarar att om man köpt en option för 100 enligt den tidigare beskrivningen och
värderat den i nivå 3 till modellvärde 110, men att optionen vid nästa värderingstidpunkt fått
observerbara priser och hamnat i nivå 2 till värdet 105 är det verkliga värdetförändringe 5 och
inkluderar dag 1 resultatet som försvinner i sin helhet, eftersom detta var en indikation på att
affären inte var så bra som man initialt därmed uppskattade. I exemplet antog vi att det
initiala dag 1 resultatet uppgick till 10.
Årsbokslut
Hur ska man vid årsbokslutet i balans- och resultaträkning redovisa ett finansiellt
instrument som värderats enligt nivå 3?
Det Kyrö beskrev om kvartal 1 kan lika gärna gälla vid årsbokslutet.
Sedan finns det även upplysningskrav som gäller års- och koncernredovisningen.
Dag 1 resultatet får inte intäktsföras med någon sorts automatik vid årsbokslutet. Det gäller
samma som Kyrö beskrivit tidigare. I årsbokslutet måste i not dag 1 resultatet beskrivas. Hur
stort var dag 1 resultatet vid årets ingång som ännu inte resultatförts. Sedan skall
förändringen visas , dvs. vad som resultatförts under året, vad som försvunnit i samband med
avyttring och vilka som försvunnit på grund av att man fått observerbara marknadsdata. Det
kan finnas flera orsaker till förändringen. Den summeringen slutar med utgående balans för
dag 1-resultat som ännu inte redovisats i resultaträkningen per sista december, balansdagens
slut. Denna saknades helt och hållet i HQ, eftersom man intäktsförde dag 1-resultat som
uppstått på instrument klassificerade i nivå 3 direkt (vilket strider mot reglerna i IAS 39).
HQ-Bank avvecklade samtliga positioner i DAX-optioner som innehades per 2009-09-30
under 4:e kvartalet 2009 (undantaget en position som förvärvades eller togs just
090930).Avvecklingen skapade en förlust om 488 MKR.
Samtidigt har HQ tagit nya positioner i DAX som givit en orealiserad dag-1 vinst om 784
MSEK under kvartal 4 2009.
Borde/skall ovanstående uppgifter framgå i Årsredovisningen, förvaltarberättelsen eller som
not?
Jämför IFRS 7 punkt 27b som Nastaq OMX Stockholm disciplinnämnd framfört?
Det är ett upplysningskrav att dag 1 resultatet skall framgå i årsredovisningen. Det framgår av
IFRS 7 punkt 28. Se vad Kyrö beskrivit ovan.
Så alla förändringar avseende dag 1 resultat måste upplysas om i not.
Dessa 788 miljoner, om instrumenten var värderade i nivå 3, skulle ha informerats om i
årsredovisningen. Nu hade HQ resultatfört dem direkt i resultaträkningen i strid med IAS 39
så den informationen fanns inte i årsredovisningen.
FI efterlyste den uppgiften från HQ om hur stora dag 1 resultat var och som var resultatfört i
strid med IAS 39. HQ svarade att de av systemtekniska orsaker inte kunde ta fram uppgiften.
Kyrö förklarar att de andra bankerna håller reda på sina dag 1 resultat och regelsystemet har
funnits sedan 2005.
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När det gäller förlusten på 488 miljoner så finns det generella upplysningskrav som
möjligtvis skulle täcka in att informera om så stora förluster. ÅRL 6 kapitlet 1 § 3 st hänvisar
till detta i paragraf i ÅRL. Som kräver att information lämnas i förvaltningsberättelsen
avseende använda finansiella instrument. I lagen framgår att man bl. a. skall lämna
information om exponering för prisrisker. I HQ:s fall fanns inte den informationen.
I Finansinspektionens beslut har man hänvisat till IFRS 7 punkt 40 och 42. Den handlar om
informationskrav avseende risker med företagens finansiella instrument. HQ hade en
känslighetsanalys i årsredovisningen 2009 men informationen sade inget om den reella
förlustrisken. Den informationen har varit helt otillräcklig. För marknaden kom detta som en
överraskning.
I Implementation guidence (IG) IG 37 och 38 finns beskrivet vilken information som skulle
ha lämnats i årsredovisningen. Informationen om riskerna var inte representativ för de
verkliga riskerna i HQ Bank som inträffade.
Detta är upplysningskrav som ska lämnas i årsredovisningen.
Vad blir det för förlust om man måste avyttra hela innehavet. Bland annat sådan information
framgick inte av HQ:s årsredovisning.
FI har i sitt beslut redogjort beträffande detta.
Förhöret har skrivits efter hand på ordbehandlare. Kyrö har gjort en del rättelse vid
förhörstillfället men förhöret skickas över per mail till Kyrö för slutlig rättning och
godkännande.
Förhöret slut kl 12.30
Förhöret har även tagits upp på band, vilket Kyrö informerats om innan förhöret.

Mail från Kyrö den 2012-09-03. De korrigeringar Kyrö gjort är införda ovan (accepterade).
Hej
Jag har lagt in mina korrigeringar direkt i dokumentet (jag har använt funktionen Track
changes så du ser vilka ändringar jag har gjort)
Har du några funderingar så är det bara att höra av dig.
Hälsningar
Jorma
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Förhör med Bo Magnusson den 3 september 2012, kl 09.00
Förhörsledare: Krinsp Kenneth Nihlvin och krinsp Leif Lundqvist.
Med vid förhöret är även Andreas Fransson.
Magnusson uppger inledningsvis att han tagit med Fransson därför att han i samband med
disciplinnämndens granskning och beslut konsulterat Andreas Fransson, som varit kollega till
Magnusson under många år vid Deloitte.
Förhöret spelas in på band från och med löpande bokföring men skrivs ut vid förhöret direkt
på ordbehandlare.
Information som lämnas till Magnusson och Fransson.
Här vid Ekobrottsmyndigheten pågår en förundersökning som avser brott i HQ AB och HQ
Bank AB. Ärendenummer är EB 2662-10 och förundersökningsledare är Chefsåklagare
Martin Tidén,
Vi vänder oss till dig som redovisningsexpert.
De frågeställningar vi vill få hjälp med att få besvarade är vid bokföring av finansiella
instrument (IAS39).
Bakgrund.
Magnusson har varit revisor 1963 på Einar Larssons revisionsbyrå. Han blev auktoriserad
1971. Han avsade sig sin auktorisation för 2 år sedan. Han sitter med i OmxNasdaq
disciplinnämnd i ca 3 år. Magnusson har varit revisor i ett antal börsbolag, men har inte
specialiserat sig på finansiella instrument.
Fransson uppger att han inte revisor, han betraktar sig som redovisningsspecialist.
Löpande bokföring
1. Hur ska man i den löpande bokföringens balans- och resultaträkning bokföra ett
finansiellt instrument som värderats i nivå 3?
Fransson uppger. Enligt IAS 39 ska det bokföras till verkligt värde i balansräkningen.
Värdeförändringar skall redovisas i resultaträkningen när det uppkommer. Vid det första
tillfället skall det redovisas till verkligt värde i bokföringen. Enligt IAS 39 så är verkligt värde
normalt sett transaktionspriset, dvs vad man betalat för instrumentet.
Enligt regelverket framgår det inte specifikt vad som skall ske om modellvärdet beträffande
ett instrument i nivå 3 är ett annat än transaktionspriset. Det framgår dock att det inte får
resultatföras omedelbart, dvs inget dag 1 resultat i resultaträkningen.
Ett alternativ till periodisering skulle kunna vara att avvakta till att det finns priser i
marknaden. Dvs när instrumentet blir en kategori 1 eller 2 instrument.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att periodisera dag 1 resultatet över instrumentets löptid.
2. Finns det möjlighet att periodisera resultatet i den löpande bokföringen på något sätt?
Fransson: Det skulle man kunna göra. Det som skall periodiseras är då skillnaden mellan
transaktionspriset och modellvärdet.
Det finns tyvärr inget angivet vilken typ av periodisering som skall eller får tillämpas.
Magnusson: Det enda som står är att det inte får resultatföras vid transaktionen.
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Fråga om man ställer ut ett instrument och får premien 200 miljoner men värderar det till
100 miljoner.
Fransson: Om modellen baserar sig på observerbara marknadsdata skulle det vara okej
resultatföra 100. Men om modellvärdet baserar sig på ej observerbara data så är det inte okej
att resultatföra 100, dvs skillnaden mellan transationspris och modellvärde. Det skillnadens
skulle man dock kunna tänka sig att man periodiserar.

3. I så fall vilket resultat?
Fransson förklarar att de alternativ han ser som tillämpliga på de återstående 100 miljonerna
är att man väntar att resultatföra dem till dess att det finns priser i marknaden eller att man
periodiserar. Han kan inte svara på ifall det i så fall skulle vara linjärt över löptid, eller på
annat sätt.
Balansräkningen bör vara 200 på samma sätt.
Fransson: Om det sedan kommer priser i marknaden som visar att instrumentet är värt 170
men att man fortfarande har ett modellvärde på 100 så ska värderingsmodellen kalibreras.
Standarden säger att den skall kalibreras regelbundet. Man skall då resultatföra vad som är
skillnaden i förhållande till vad man periodiserat.
I IAS 39, punkt 48A står det om kalibrering. Standarden säger att det skall var aktuella
marknadstransaktioner i samma instrument, eller baserat på tillgängliga observerbara
marknadsuppgifter.
Vad Fransson känner till säger standarden inget om historisk volatilitet.
4. Kan/ska linjär, degressiv eller progressiv periodisering användas?
Fransson kan inte svara på vilken typ av periodisering man får eller ska använda.
5. Vad kan/ska periodiseras?
Det är skillnaden mellan modellvärdet och transaktionspriset.
Värdet vid en tidpunkt efter det initiala tillfället skulle i så fall vara modellvärdet vid den
tidpunkten plus ännu ej periodiserad initial skillnad, eftersom vi i detta fall talar om skuld.
Om man har en periodisering så ändrar man inte periodisering till följd av nya modellvärden,
men däremot om det kommer priser och därmed bytt nivå.
6. Hur utvecklas en index-options tidvärde över tiden (linjärt, degressivt eller
progressivt)?
Fransson kan inte svara på detta.
7. Kan ett dag-1 resultat som grundar sig på historisk volatilitet till någon del resultat
föras?
Magnusson och Fransson: Om man talar om resultat i nivå 3 så kan man aldrig resultatföra
dag 1 resultat.

8. Vad innebär Pwc,s IFRS manual of accounting (2009 6.9.108), se bilaga 1, som Johan
Dyrefors hänvisar till i sitt svar till Revisorsnämnden 2011-02-04 punkt 7.3.3?
Magnusson förklarar att disciplinnämndens hade tillgång till Finansinspektionens utredning
och beslut om återkallande av tillstånd. De hade inte tillgång till Johan Dyrefors svar till
revisorsnämnden. Revisorsnämndens beslut kom 2011-10-18 och Disciplinnämndens beslut
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hade kommit den 19 maj 2011. Disciplinnämnden bedömde ej revisorns insats, utan om
bolaget följde regelverket eller ej.
Magnusson får känslan att IASB inte vill uttala sig och det kanske är så det skall vara vid
principbaserad redovisning. Att ta allt på en gång kan inte vara korrekt. Man kan inte heller ta
allt dag två. Vid periodisering måste vara någon form av rimlig periodisering.

Årsbokslut
9. Hur ska man vid årsbokslutet i balans- och resultaträkning redovisa ett finansiellt
instrument som värderats enligt nivå 3?
Fransson: Om man utgår från att det är derivatinstrument, så skall det i balansräkningen
redovisas till verkligt värde och alla värdeförändringar i resultaträkning. Det finns undantag
vid säkringsredovisning, men det är inte aktuellt i detta fall.
Det som har periodiseras får resultatföras och tas in i värdet i balansräkningen.
Om däremot instrumentet blivit ett nivå 2 eller 1 instrument så redovisar man modellvärdet.
10. Den del i nivå 3 som inte får periodiserats hur skall den redovisas i bokslutet?

Fransson: I exemplet ovan. Om man ställt ut en option och fått 200 men värderat den till 100
enligt modellvärdering och sedan fram till årsskiftet periodiserat 50 och instrumentet sedan
vid årsskiftet fått ett nytt modellvärde, 90 så får man även resultatföra den skillnaden, dvs 10.
I exemplet har man därmed resultatfört 60. Att man får använda modellvärdet i årsbokslutet
beror på att om det inte finns priser så finns inget bättre värde än modellvärdet.

HQ-Bank avvecklade samtliga positioner i DAX-optioner som innehades per 2009-09-30
under 4:e kvartalet 2009 (undantaget en position som förvärvades eller togs just 090930).
Avvecklingen skapade en förlust om 488 MKR.
Samtidigt har HQ tagit nya positioner i DAX som givit en orealiserad dag-1 vinst om 784
MSEK under kvartal 4 2009.
11. Borde/skall ovanstående uppgifter framgå i Årsredovisningen, förvaltningsberättelsen
eller som not?
Jämför IFRS 7 punkt 27B c som Nastaq OMX Stockholm disciplinnämnd framfört?
Magnusson: Bestämmelserna i IFRS 7 har tillkommit just för att undvika situationer som
denna. När disciplinnämnden granskade HQ kände de inte till att det var så stora belopp som
kunde härröras från dag ett resultat.
Fransson: Standarden säger att summan vinster och förluster skall framgå.
Magnusson har inget minne av att årsredovisningen innehöll denna typ av siffror, då skulle
han reagerat.
Talar man om den magnituden av belopp som i bilaga 2, så skall det framgå i
årsredovisningen.
För att läsaren skall kunna bedöma bolagets risksituation.
Om man bara får ett netto, ca 29 miljoner i förlust och det i själva verket är förluster till
betydligt större belopp, då framgår inte risknivån.
Magnusson förklarar om man redovisat som det står i IFRS 7 punkt 27B lilla c, som
disciplinnämnden hänvisat till så skulle dessa siffor som bilaga 2 visar ha framgått.

Förhör, 2012-09-03 09:00 diarienr: 9000-K1634-10

345

Magnusson har reflekterat över hur man kunnat bedöma dessa belopp som oväsentliga. Hur
Dyrefors och revisorsnämnden har tolkat det.
Magnusson: Dessa siffror borde ha framgått av redovisningen och då skulle de inte ha
betraktats som oväsentliga, har Magnusson svårt att se.
Förhöret slut kl 10.40.
Förhöret genomläst och godkänt
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Förhör med Per Bergman.
Närvarar gör även advokat Olof Nilsson.
Per Bergman är pensionär sedan 2010. Han var tidigare auktoriserad revisor vid KPMG och
delägare. Han satt även i styrelsen de sista åren innan pensionen. Han var ordförande i
styrelsen.
Vem var revisor i HQ AB och HQ Bank AB för 2009?
Johan Dyrefors var hvuudansvarig revisor.
Bergman var i kontakt med honom igår. Bergman ringde en kollega för att få klart för sig
vilka roller Bergman haft i uppdraget. Bergman talade först med Peter Svensson och
Svensson rådde Bergman att även ringa Dyrefors. Bergman ville uppdatera minnet för att få
klart för sig vilket uppdrag han själv haft.
Bergman hade uppdrag som EQCR.
Historiskt sett betyder det att i de publika uppdragen noterade bolag och andra mer väsentliga
uppdrag, att revisorn behövde någon att diskutera med om det uppstod problem. Att utbyta
åsikter med någon som inte direkt hade uppdrag i revisionen.
Senare har man blivit pådyvlade en del amerikanska regler. Med de amerikanska regelverken
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fick man ett mer strikt regelverk som var mer blankettstyrt. Man behöver ett signum för att se
vem som varit ansvarig. Så fungerade även EQCR. Men ursprungligen var det en
stöttningsfunktion för huvudrevisorn.
Det fungerar det så att initiativet måste komma från huvudrevisorn. Det kräver dock en sådan
arbetsinsats att det inte finns ekonomiska förutsättningar inom en revisionsbudget annat än en
mer rådgivande roll. I normalfallet ingen egen granskning. Uppdragsteamet tar fram ett
underlag som visar hur revisionen har skett. Sedan kollar EQCR att alla moment har
genomförts, men inte någon sakgranskning av hur revisionen har genomförts. Att alla
moment genomförts men inte hur. Det finns en revisionsstandard som styr hur revisionen
genomförs..
Huvudrevisorn har en skyldighet att se till att EQCR kvalitetskontrollen blir utförd.
EQCR granskningen täcker både den löpande redovisningen och årsredovisningen. Bergman
genomförde inget uppdrag enligt EQCR. Han har aldrig gjort det enligt detta uppdrag.
Det är sannolikt att han haft det under flertal år, utan att vara medveten om det.
Det tror han beror på att det fanns kompetens i huset som det låg närmare att ha en dialog
med än med Per Bergman.
Bergman är övertygad om, utan att veta, att denna dialog istället skett med Kaj Nackstad,
samt med Anders Bäckström, som tidigare haft uppdraget som revisor och ansvarig för
revisionen. Det låg närmare till hands att ha en dialog med dem än att ha med Bergman.
Formellt sett skulle Dyrefors ha vänt sig till Bergman, men troligen har han vänt sig till Kaj
Nackstad och Anders Bäckström.
Bergman har även varit EQCR i Nordea och det uppdraget har Bergman genomfört. Han var
dock inte medveten om att han hade samma uppdrag i HQ. Dyrefors har inte tagit någon
kontakt.
Uppdraget i Nordea upphörde när Bergman gick i pension 2010.
Han genomförde förmodligen EQCR för 2009 i Nordea.
I uppdraget i Nordea så granskade Bergman årsredovisningen när den var klar. Han läser
igenom den. I det uppdraget ingår att kontrollera att det genomförts en IFRS review och se
om det finns några avvikelser. En bedömning om avvikelserna är så omfattande att de skulle
påverka revisionsberättelsen.
Han förklarar att han är "lyckligt ovetande" beträffande HQ, utifrån vad han senare hört vad
som hänt.
När han blev medveten om uppdraget var det för sent att göra något meningsfullt. Han hade
en kontakt med Dyrefors på våren 2010, i april eller maj, då Dyrefors ville att det skulle
genomföras på formellt korrekt sätt. Bergman förklarade då att det var för sent.
Det krävs att man är med och har en löpande dialog. Det går inte att efteråt göra någonting,
utan en väldigt omfattande arbetsinsats.
Det väsentliga är dialogen och de ställningstagande den ansvariga revisorn måste göra, för att
få stöd för sina bedömningar.
Bergman har inte läst revisorsnämndens bedömning. Han känner dock till slutsatserna.
Vad innebär begreppet IFRS reviewing-funktionen (IFRS-granskare).
Det finns en annan kontrollfunktion som tar mer syfte på försäkra sig om att de
redovisningsprinciper enligt IFRS tillämpats, IFRS review. En professionell genomgång av
en redovisningsspecialist. Det uppdraget hade Göran Arnell och där har Bergman inte varit
inblandad. Bergman fick veta detta först igår.
Det finns kvalificerade redovisningsexperter och normalt rekryteras IFRS reviewing partnern
ur den funktionen.
Det finns två regelverk, det amerikanska och det europeiska. US GAAP och IFRS. Det har
inneburit eftergifter till US GAAP. Det finns 15 000 sidor grundtext, vilket innebär att
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funktionen måste vara specialiserad.
Även IFRS granskaren finns med löpande under räkenskapsåret och är involverad i uppdraget
på ett annat sätt.
Genomgången av årsredovisningen är en tung del av uppdraget och även det som står i noter.
Om det finns avvikelser från standarformen för IFRS regelverket så hamnar även det även
hos EQCR funktionen, så att om Arnell och Dyrefors inte varit överens så skulle det ha
hamnat hos Bergman. Bergman har inte varit inblandad i någon dialog.
Den frågan måste ställas till Göran Arnell.
När de inte är överens ska frågan lyftas till Head of Department of Professionell Practice
(DPP). Bergman tror att det var Andres Malmeby. Han jobbar kvar på KPMG.
I normalfallet går det till att någon i uppdragsorganisation, i det här fallet Peter Svensson, tar
fram underlag, som EQCR går igenom.
Bergman utgår från att den kvalitetsgenomgången arkiveras i revisionen.
I Nordea hade Bergman en egen skuggakt, som han när han gick i pension arkiverade.
Planning document i revisorsakten, period end 2009-12-31 (reviewed by: Engagement
guality control reviewer: Per Bergman), ej underskriven av Bergman.
IFRS granskaren skall även skriva under detta dokument. Han förstår inte varför Björn Arnell
inte skrivit under. Bergman tror att det i stor utsträckning var Andres Torgander som gjort
granskningen. Det kan ha uppstått en jävssituation genom att Anders Torgander ansetts ha för
mycket ingått i revisionen för att vara IFRS reviewer.
Förhöret slut kl 09.55
Genomläst och godkänt med undantag av några stavfel som rättas i efterhand.
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Förhör den 2012-03-19, kl 09.10.
Förhörsvittne advokat Olof Nilsson.
Förhör med Göran Arnell.
Göran Arnell är partner vid KPMG och har varit vid KPMG sedan 1986, dåvarande Bohlins.
Arnell är redovisningsspecialist och arbetar företrädarvis med noterade bolag och ansvarig för
IFRS review.
Vem var revisor i HQ AB och HQ Bank AB för 2009?
Det var Johan Dyrefors.
Har Arnell varit i kontakt med honom nyligen?
Det har Arnell inte. De sågs senast på ett partnermöte. Annars har han inte något med honom
att göra längre.
Vad innebär begreppet Engagement quality control reviewer (EQCR)?
Det är en stödande partner till revisorn. På HQ var det Per Bergman. Han har en
supportfunktion vid revision.
Arnell hade ingen kontakt med Bergman i den egenskapen på HQ.
Arnell visste det då men det hade inget speciellt för Arnell att göra i hans arbete.
Det är en annan roll inom revision som Arnell inte känner till så väl till.
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Vad innebär begreppet IFRS reviewing-funktionen (IFRS-granskare)?
Det är en funktion som bygger på att de ska säkerställa att de finansiella rapporterna som
bolagen framställer ska följa IFRS. Arnell är inte revisor. Han läser dessa rapporter och
framför till revisorn sina synpunkter.
Vilka har haft dessa funktioner beträffande HQ AB och HQ Bank 2008 respektive 2009.
Arnell var IFRS reviewing partner för alla KPMGs klienter som var noterade. Sedan finns det
en IFRS reviewansvarig för varje bolag. Och HQ:s fall var det Anders Torgander.
Partner funktionen är ett sätt att organisera den funktion. Det finns en delegation från Arnell
till respektive reviewing ansvarig. Arbetet utförts lokalt från varje funktion. I detta fall
Anders Torgander. Han skall vända sig till Arnell vid behov. Arnell är någon slags chef för
organisationen, i en matrisorganisation. Sedan går Arnell in där det finns behov. Om det
flyter på normalt så räcker det att Arnell får tillgång till årsredovisningen och får tillgång
rapporten, pm från granskningen där reviewing ansvarig rapporterat. Den rapporten går även
direkt till revisorn. Den går Arnell igenom och tittar på vad Torgander anmärkt på.
Planning document i revisorsakten, period end 2009-12-31 (reviewed by: Engagemanget
quality control reviewer: Per Bergman), ej underskriven av Bergman, förstasida bilaga 1.
Varför har Bergman inte skrivit under?
Arnell vet inte varför Bergman inte skrivit på och det är inget som Arnell ska skriva på.
Varför finns inte Arnell med?
Detta är revisionsbaserat. Arnell kommer som ovanpå beträffande IFRS. När det kom så lade
det till en funktion som skulle titta på den finansiella rapporteringen. Inte en granskning om
hur revisionen gått. Det är en ganska snabb genomgång och om man kan notera några brister
avseende finansiella rapporteringen utifrån de regler som finns, främst IFRS. Finns de
tilläggsupplysningar som krävs med i årsredovisningen. Granskning av kvartalsrapporter var
2009 frivilligt. Men i och med 2011 eller 2012 infördes det som tvång, för delårsrapporter
som åtföljs av revisionsgranskningsrapport
Kvartalsrapporterna 2009 har Arnell inte tittat på.
Ska även IFRS granskaren ge clearence?
Om det blir godkänt så blir det IFRS reviewing partner memorandum.
Något sådant finns inte för HQ 2009. Det skulle framgå att koncernredovisningen för HQ AB
är i allt väsentligt upprättat enligt IFRS. Det går ut på att intyga intern.
Det skulle Arnell ha lämnat till påskrivande revisor och varit en del av
revisionsdokumentationen. Det är ett viktigt dokument.
Varför har inte det skett?
Det bygger på vad Arnell läste på i PM från Anders Torgander. Det var mycket synpunkter
som gjorde att Arnell inte kunde avge ett sådant intygande.
Förevisas mail från Göran Arnell till Johan Dyrefors den 9 mars 2010.
Jag har intervjuat Anders Torgander om HQ och är orolig för värderingen av optioner i
koncernen. etc….kan jag inte ge clearence på IFRS Review….. bilaga 2.
Kommentar?
Arnell har när han skickat detta mail fått och läst rapporten synpunkter på årsredovisningen.
Se bilaga 6.
Det är den Arnell utgår från plus utkastet till årsredovisningen.
Det är ett antal synpunkter. De har ett system där de graderar efter hur stor avvikelse. När
Torgander sätter 3 och 4 så är det allvarliga avvikelser. Gradering är visserligen subjektiv
men ett system för att inrikta på rätt saker.
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Vad fick det för följder?
Arnell vill minnas att han och Johan Dyrefors hade en sammankomst dagen efter, den 10
mars. Anders Torgander var inte med. Det var på initiativ från Arnell. Han ville prata med
honom för att se om det var något som Arnell hade missuppfattat. Arnell ville höra Dyrefors
bild av det som Anders Torgander rapporterat. Att inte skriva på är ett sorts påtrycksmedel för
att få igenom de förändringar som noterats. Arnell har ingen behörig att driva igenom en oren
revisionsberättelse. Det är alltid påskrivande revisorns ansvar. En tanke är att förmå bolaget
att lyssna på dessa synpunkter. En sådan rapport kan öka trycket på revisorn. Att inte ge
clearence är också ett sätt att öka trycket. De diskuterade även att Arnell skulle ge ett
memorandum, som då inte skulle vara clearence, där Arnell skulle förklara på vilka punkter
det inte är enligt IFRS reglerna. Johan Dyrefors ville ha ett sådant och de pratade om det på
mötet. Vid mötet hade Arnell sagt att han kunde skriva ett memorandum förutom beträffande
och sedan specificera på vilka punkter brister förelåg.
Det blev inget memorandum alls. Det var nog så att Arnell inte hann med. Arnell har tidigare
upprättat sådant memorandum med avvikelse. I detta fall var det svåra frågor. Arnell ville
därför stämma av med Anders Torgander, men det blev aldrig av.
Var detta en fråga för DPP funktionen.
Dyrefors var medveten om att det fanns brister och också medveten om att Arnell inte kunde
ge ett clearence. Arnell uppfattade det inte som att han och revisorn var oense.
Varför finns inte upplysningar enligt IFRS 27 B och C med i årsredovisning för HQ AB
2009, på det sätt som t.ex. Swedbank och Nordea gjort. HQ Bank AB har bara redovisat
enligt 27A, (fotnot till balansräkningen)?
Förvisas KPMG 2010-03-02, synpunkter på utkast till årsredovisning.
Bilaga 6.
Arnell tittar på pm:et. Arnell läser avsnitt 4 som har gradering 4.
Not 27, klassificering av finansiella instrument, som gett avvikelsen en 3. Det är där det är 3
eller högre som avvikelse som fått Arnell att agera. Bedömningen för att inte ge clearence är
när det är ett väsentligt avsteg från IFRS och även om börsen skulle kunna förväntas ha
reagerat. En 3:a innebär ett varningstecken.
Det är bara på koncernredovisningen som Arnell ska avge ett memorandum.
Not 27 med avvikelse gradering 3 och uppgift belopp saknas i IB/UB analysen. Bilaga 6.
Kommentar?
När det gäller IB/UB analysen i not 27 så är det bara ett streck. Arnell tror att det fanns en
tabell men ännu inte några siffror vid det tillfället. Det gäller nivå 3 instrument.
Om Arnell sett att den saknats skulle han troligen satt en etta eller tvåa på den. Det är en
avstämning som ska visa hur det har förändrats. Detta förändrar inte väsentligt
totalbedömningen avseende IFRS review av HQ 2009.
Förevisas utkast till årsredovisning not 27 som bilaga till mail den 2012-02-25, där tabell för
sådana upplysningar finns med, men utan siffror och bilaga till mail den 15 mars 2010 där
utrymmet för att föra in dessa siffror helt tagits bort, Bilaga 8 och 9.
Varför har det i HQ:s årsredovisning inte redovisats vad som realiserats, eller förts in eller ut
från nivå 3 beträffande de positioner HQ hade i nivå 3 vid räkenskapsårets början 2009.
Hade de inte skett någon förändring?
Det har inte varit någon diskussion som Arnell varit inblandad i. Han vill också minnas att
Dyrefors sade att det fanns uppgifter de hade problem att få fram ur systemet.
Vad gör man om man inte får fram siffror som krävs enligt IFRS 7.
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Han känner till att det förelåg vissa svårigheter från det bolaget att få fram siffror.
Arnell var i tron att dessa siffror skulle fyllas. Det var ingen stridspunkt. När man hade lagt
upp den strukturen så trodde Arnell att dessa siffror skulle komma till.
Om detta varit den enda bristen så tror Arnell att han kunde ha gett clearence. Dvs om man
värderat rätt så hade denna brist troligen inte varit en så väsentlig avvikelse att det skulle ha
hindrat Arnell från att ge clearence. Men nu var det inte aktuellt eftersom Arnell inte kunde
ge clearence på grund av att man inte kunde säkerställa en rätt värdering, enligt punkterna
med avvikelser 3 och 4.
Vet Arnell hur andra banker gjort, t.ex. Nordea som reviderats av KPMG?
Arnell har även varit reviewing partner när det gäller Nordea. Det har haft den punkten med.
Arnell informeras om andra banker lämnat sådana noter i sina årsredovisningar, t. ex.
Swedbank och Nordea har lämnat sådana noter. HQ Bank AB har bara redovisat enligt 27A,
(fotnot till balansräkningen)?
Varför saknas dessa upplysningar?
De var förberett för att ta fram. Arnell gör den bedömningen, utan att veta, att de hade något
på gång, men att de såg brister som de inte kunde stå för.
Det finns dock ingen regel som säger att om man inte följt en regel att man måste upplysa att
man inte följt den.
Var HQ:s positioner i nivå 3 obetydliga.
Det är de inte. Arnell ser dem i tabellen som är kvar.
Arnell förevisas sammanställning om olika bankers instrument värderade i nivå 3, som
procent av eget kapital och totalt kapital. Bilaga 10.
Har HQ banks andel av optioner i nivå 3 varit obetydliga i förhållande till vinst, portföljens
storlek, eget kapital etc?
Arnell menar att HQ AB:s instrument i nivå 3 var en väsentlig del av dessa storheter.
Förevisas Kommissionens Förordning (EG) nr 1165/2009 av den 27 november 2009, bilaga
11.
Hur i hierarkin förhåller den sig till andra regelverk för bokföring och årsredovisning.
Det Arnell granskar är hur man följer IFRS regelverket. Det ska framgå av årsredovisningen
vad som krävs enligt IFRS om det är tillämpligt och väsentligt, IAS 1. 31.
Det var känt långt i förväg de nya regler som IFRS 7 krävde och det var även känt av bolaget.
Arnell kan förstå att de kan ha det problemet att de måste anpassa systemet för att ge de data
som behövs.
Förevisas att HQ den 10 november 2009 ställt ut 24 000 kontrakt i Odaxoptionen R 4850.
Till priset 184 Euro, premien 226 241 616 kr (invested). Samma dag har optionen teoretiskt
värderats till 76 870 585 kr och inneburit ett dag 1 resultat om 151 121 232 kr, bilaga 12.
Arnell tillfrågas om hur ett sådant dag ett resultat skulle ha periodiserats?
Arnell vet att det ska periodiseras, men hur får man fråga Anders Torgander.
Hur ska man bokföra den om den ligger i nivå 3?
I nivå 3 är det värdering enligt en värderingsmodell. Han vet att det är restriktioner i nivå 3
men Arnell kan inte säga hur det ska gå till.
Anders Torgander är den som är absolut nummer 1 på IAS 39, där värderingsreglerna finns.
Arnell tillfrågas åter om det som saknas i not 27.
Han menar att finansiella instrument är under lupp och därför finns upplysningskrav. Desto
mer som är under värderingsmodell, desto mer subjektivitet, och brist på data från
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marknaden, desto mer upplysningar brukar krävas av IFRS för att läsaren skall se att det är en
osäkerhet.
Denna punkt är viktig men den stora bristen är deras värderingsmodell.
För läsaren är det viktigast om man kan lita på det som står i balansräkningen enligt
värderingsmodell, nivå 3. Arnell tycker att detta är viktigare än den del som utelämnats. Med
detta inte sagt att man kan bortse från den noten.
Arnell menar att det även fanns andra upplysningar som visat om portföljen varit rätt
värderad. Han menar att eftersom note i 27 saknas vad avser resultatdelen så missar man en
viss information. Det som är viktigt är dock hur man kan lita på värderingsmodellen och det
finns ett antal upplysningskrav enligt IFRS för att beskriva värderingsprocessen och risker
och riskhantering.
Det finns även anmärkning på brister i fråga om kalibrering i det PM som Torgander skrivit,
på sid 4. Kalibrering enligt IAS 39, punkt 48 A.
Efter att Arnell träffat Dyrefors träffade han Anders Torgander.
De stötte och blötte då fakta igen utifrån Torganders rapport. Torgander var bekymrad, det ser
man också utifrån graderingen. PM daterat den 2009-03-02
Arnell förde då fram frågan om möjligheten till override, att det skulle finnas möjlighet att
inte följa en viss regel, utifrån IFRS regel om override, om Torgander såg någon sådan
möjlighet. Han kunde dock inte se någon sådan möjlighet.
Beträffande vad revisorsnämnden skrivit så är det så att Arnell och Dyrefors varit överens om
att Dyrefors väntade på ett memorandum där Arnell skulle framföra preciserad kritik, ungefär
på det sätt Torgander skrivit, de viktigaste delarna. Däremot var det aldrig tal om något
clearence.
Förhöret slut kl 11.00
Genomläst och rättat av Arnell.
Förhöret har även spelats in på band vilket Arnell informerats om i förväg.
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HQ har,

har i de finansiella rapporterna för räkenskapsåret 2009 presenterat en nivåindelning
av verkligt värdehierarkin, enligt krav i IFRS 7.27 B a). HQ har dock inte presenterat någon
avstämning av ingående och utgående balanser av värderingar till verkligt värde på nivå 3 i
hierarkin enligt IFRS 7.27B c-d). Den utelämnade informationen är central för förståelsen för
bland annat resultatutfallet för nivå 3 tillgångar och skulder.
Fråga:
Den teoretiska vinsten (orealiserade resultatet) beräknas som skillnad mellan
(modellvärderingen) MV (theor) -293 422 979 kr och (transaktionspriset) Invested -439 344
387 kr och var för optionerna i nivå 3.JK
145 921 408 kr (resultat), uppdelat på – 216 237 158 kr (realiserat resultat) och 362 158 564
kr(orealiserat resultat).
Enligt uppgift från Carnegie beräknas realiserat resultat:
The part of the result that comes from realized trades. The realized result is calculated as the
realized position times the multiplier times the difference between the average sold price and
the average bought price.
Kan det var någon av dessa uppgifter som skulle ha redovisats enligt IFRS 7, 27 B (d)?
Kyrö förklarar att IFRS 7.27 B (d) skall betraktas tillsammans med IFRS 7.27 B(c) (i ).
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Kyrö frågar därför om orealiserat är sedan årets början, dvs IB, eller sedan optionen
införskaffades, invested. Om det är så att alla optioner i nivå 3 införskaffat under året så är
det skillnaden mellan modellvärderingen och transaktionspriset som normalt utgör periodens
orealiserade resultat (2009). Detta beloppskall upplysas om enligt IFRS 7, 27 B (d). Denna
upplysning har HQ inte lämnat i sina finansiella rapporter för 2009.
Kyrö ritar upp ett exempel på hur notinformationen enligt IFRS 7.27 B c-d kan utformas,
exemplet bilägges förhöret.
I exemplet presenteras realiserat resultat och orealiserat resultat som två separata poster i
avstämningen, andra sätt att presentera informationen är givetvis tillåtna. Att ange periodens
orealiserade resultat är dock ett krav enligt IFRS 7.27B d.
Hade HQ i sina finansiella rapporter för 2009 upplyst om orealiserat resultat och resultatet,
enligt IFRS 7.27 B c-d hade en användare av de finansiella rapporterna kunnat utläsa att HQ
realiserat stora förluster på instrumenten i nivå 3 samtidigt som de redovisat stora
orealiserade vinster på instrumenten som HQ värderar med en värderingsmodell som består
av företagsspecifika indata, dvs inte enbart på observerbara marknadsdata . En användare av
de finansiella rapporterna skulle säkert ha fråga sig om värderingsmodellen verkligen är
korrekt, dvs övervärderar tillgångar och undervärderar skulder i nivå 3 i verkligt
värdehierarkin.
Det skulle innebära om HQ:s nivåindelning är korrekt och all positionerna i nivå 3 är tagna
under året så skulle 362 miljoner i orealiserade vinster(enligt EBMs utredning) ha redovisats
under (d) och ett resultat på145 miljoner redovisats i (c).
Med andra ord, hade HQ tillämpat upplysningskravet i IFRS 7.27B d) korrekt hade de lämnat
upplysning om vad som fanns i orealiserat i nivå 3.JK Denna väsentliga information hade de
utelämnat i de finansiella rapporterna 2009.
Kyrö förklarar att IFRS-regelverket tillämpas genom en EU-förordning.
Förordningen gäller koncernredovisningen i alla noterade bolag inom EU.
Finansinspektionen har via sin föreskrift 2008:25 krav på att ett institut i sin egen redovisning
för den juridiska personen tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS. Lagbegränsad IFRS
innebär att i juridisk person tillämpas IFRS regelverket om inte något annat krävs enligt
ÅRKL eller Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att
reglerna om dag 1-resultat och upplysningar om nivå 3 instrument även gäller institutens
egna redovisningar.
Kan man över huvud taget avvika från en IFRS regel? Enligt IAS 1 Utformning av
finansiella rapporter punkt 19 kan det i ytterst sällsynta fall göras avvikelse från ett krav i en
IFRS. Det är i fall då tillämpningen av en regel i IFRS skulle vara så missvisande att de skulle
strida mot de finansiella rapporternas syfte. I så fall föreligger det ett omfattande
upplysningskrav på bland annat tillämpad redovisningsprincip oc h varför tillämpning av
IFRS regeln blir missvisande.
De har brutit mot IFRS-regelverket (och förordningen) genom att redovisa dag 1 resultat i
nivå 3 omedelbart i resultaträkningen vilket står i strid med IAS 39. Därigenom bryter man
även mot ÅRKLs krav på god redovisningssed.
Att redovisa så kallade dag 1-resultat i nivå 3 direkt i resultaträkningen är inte god
redovisningssed och ger inte någon rättvisande bild av verksamheten. Det finns en anledning
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till att man i IFRS-regelverket förbjudit omedelbar intäktsföring av dag 1-resulat i nivå 3
och det är att man i nivå 3 använder sig av modellvärdering där all indata inte är observerbar
och risken för manipulation av värderingarna är större än i en modell som endast består av
observerbara marknadsdata.
Förhöret slut kl 10.20
Förhöret har skrivits efter hand vid förhörstillfälle. Det har sedan skickats med epost till
Kyrö. Kyrös korrigeringar och förtydligande har förts ini förhöret.
Kyrö har även lämnat två kommentarer, vilka ej förts in.
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Övriga med vid förhöret: Leif Lundqvist (LL)
Martin Tidén (MT)
Håkan Johansson HJ
Adv Olof Nilsson
Kenth Skogsvik (KS)
MT: IAS 39 och det vi uppehåller oss kring och som mycket av den här utredningen har
uppehållit sig kring är ju frågan om dag-1 vinster och när dom får bokföras och hur dom
skall bokföras. Det regleras i IAS 39 och grundregeln där är ju VT 76 och VT 76 A. I det här
regelverket, VT 76, är det ju så om man har en…., använder sig av en värderingsteknik i
anledning utav att det är en inaktiv marknad och i den värderingstekniken använder sig av
icke observerbara marknadsdata som indata. Om då gör det och resultatet utav den
värderingen avviker från transaktionspriset så uppstår det en vinst eller förlust. Det finns då
en regel i VT 76A som säger att om det uppstår en vinst eller förlust, det är bättre att prata om
vinster, så får man inte ta upp den direkt i resultaträkningen.
KS: Nu pratar du betingat att vi grundar värderingen på icke observerbara…, modell interna
data i ett företag.
MT: Ja just det, företagsspecifika antaganden.
KS: Alltså icke observerbara data ja det är riktigt.
MT: Varför har man ställt upp den regeln? Vad är syftet med den regeln?
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KS: Syftet med den regeln är ju att man vill att…. Man kan säga det att den här typen av
redovisning den syftar ju till att få en bättre beskrivning utav resultatutveckling och
ekonomisk ställning i bolaget. Det är hela syftet med IFRS att man ska få en beskrivning. Då
är det som om man tänker sig att man tar ett kort med en kamera. Den gamla redovisningen
som bygger på historiska kostnader den ger en skarp bild men den träffar inte riktigt rätt
objekt. Den fokuserar bra men inte riktigt på det man vill. Den här IFRS och fair value
innebär att man försöker avbilda det som man vill avbilda dvs. man har kameran riktad mot
rätt föremål men det blir en suddigare bild. Då är det svårigheten med den här suddigare
bilden att vill inte att företag själva ska kunna bestämma vad resultatet är utan vill att det skall
baseras på observationer på marknaden som inte företaget skall kunna påverka. Det är därför
man inte vill låta företaget bestämma förutsättningarna när man värderar.
MT: Nej just det, fast det är väl en skillnad på att du använder dig av icke observerbara
marknadsdata i samband med värderingen är ju en sak sedan om du får bokföra eventuell
vinst, när du har gjort den, det är väl egentligen en annan sak eller?
KS: Alltså värdering och vinstmätning hör ju ihop i grund och botten ihop. Om du har en
balansräkning så värderar du någonting lågt så kommer det att trycka ner någonting på
högersidan och det betyder att periodvisa resultat trycks ner och vise versa. Så att värdering
och resultatmätning hör i princip ihop.
MT: Men här har man ju sagt att om du har, om företaget själv har foto shoppat den här
bilden med sina egna antaganden så får dom inte resultatföra en eventuell vinst.
KS: Om man ska resultatföra så ska det baseras på observerbara marknadsdata.
MT: Ja just det. Nu fortsätter vi bara att prata om värderingstekniker där man har använt sig
av icke observerbara marknadsdata. Om man nu får en vinst med anledning av att man använt
sig utav en värderingsteknik med icke observerbara markandsdat, när får man ta upp den i
resultatet?
KS: Det är ju inte det här jag har uttalat mig om.
MT: Nej men det bygger ju ändå på…., vi kommer snart till historisk volatilitet och
observerbara marknadsdata men det här är ju liksom grunden för frågeställningen.
KS: Det finns ju en traditionell redovisningsidé som ligger bakom det att man tar upp
vinster/förluster, vinster när dom realiseras och förlusterna när dom är förutsägbara. Det är
den traditionella försiktighetsprincipen. Vi kan notera det att när det gäller redovisning till
fair values så är det också så i sluttampen att det som kommer att resultatföras i ett bolag är
till slut det som blev realiserat men det kommer att periodiseras på ett annorlunda sätt. Så att
det är ingen skillnad egentligen i den meningen, enskilda perioder så kommer det att bli olika
resultat. Men om man mäter resultatet från att man har köpt någonting till att man har sålt
någonting det ackumulerade resultatet…..
MT: Det handlar en del om historisk volatilitet det här utlåtandet.
KS: Ja eller volatilitet.
MT: Ja volatilitet. Vilken volatilitet är huvudregeln att man ska använda?
KS: Ja huvudregeln är ju att man ska…När du pratar om volatilitet så pratar du om volatilitet
i anslutning till ett derivatinstrument. Det man söker det är volatiliteten för det som man då
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kallar för den underliggande tillgången så att om du har köpt en option på en aktie på
Stockholms fondbörs, du har köpt en köpoption på en Volvoaktie, så är du intresserad utav
vad är volatiliteten på den aktien dvs. hur varierar priset på den aktien.
MT: Hur bestämmer ett företag då det t.ex. HQ?
KS: Ja det finns ju lite olika metoder för att göra det, men jag har ju undervisat på sådana här
saker under decennier på Handelshögskolan. Då har vi som regel tittat på historiska kurser
och estimerat efter hur dom historiska kurserna har varierat under ett halvår, veckokurser och
tittat på hur kurserna har varierat och tagit hänsyn till utdelningen beräknat en varians på den,
det ska vara en kontinuerlig förräntning som man mäter på en per vecka och så beräknar man
en varians på den. Ett annan alternativ att man tittar på marknadspriser för utestående
optioner och backar ut det ur priset….
MT: Man brukar prata om implicit volatilitet?
KS: Ja det är det senare.
MT: Det är det senare?
KS: Ja.
MT: Sedan pratar du om den historiska volatiliteten. Vilken historisk volatilitet ska du
använda dig av? Den lär väl vara olika om du tar en vecka, en månad, tre månader, sex
månader, tolv månader eller är den….?
KS: Nej alltså det man söker i sådana här värderingsmodeller det är volatiliteten på den
underliggande tillgången på en kontinuerlig förändring. Sedan hur man estimerar den det kan
vi alltid diskutera men ska man estimera volatilitetens varians så måste man ha ett minst
minimiantal observation det räcker inte med 2 veckors observationer. Det väl vanligt att man
estimerar den på mellan ett halvt och ett år eller upp till två år.
MT: Har det någon betydelse för hur lång löptid som t.ex. derivatet har om löptiden är tre
månader….
KS: Det där en mycket intressant fråga och där tvistar ju forskningen lite grann. Men om du
tar den här approachen att man är intresserad av att titta på volatiliteten på en underliggande
tillgång. Volatiliteten på den tillgången påverkas ju inte utav hur löptiden ser ut. Så i teorin så
finns det ingenting som säger att det skulle vara skillnad.
MT: Om man nu ska använda sig utav en volatilitet i redovisningssammanhang då säger du
att man kan använda sig av den historiska volatiliteten och sedan så kan man också använda
sig av den implicita volatiliteten. Då är det väl ändå så att den implicita volatiliteten den visar
ju vad det här instrumentet handlas i idag?
KS: Ja vi ska inte överdriva det. Det är ofta en uppfattning om att den implicita volatiliteten
skulle vara s.a.s. överlägsen den historiska estimerade. Det är inte korrekt. Tittar man på
forskningen så är resultaten blandade. Man kan säga det att när man backar ut.., det är ju inte
så att en implicit är…, en implicit volatilitet den är implicit den är inbyggd i ett marknadspris
för ett derivat. Så det är inte så att man kan titta på en kurslista och se aha så här ser
volatiliteten ut idag utan den måste som man säger backas ut. För att backa ut den måste man
så måste man använda en modellapplikation Black & Scholes modell eller Cox Ross det finns
ett antal modeller. Det är inte bara så att man observerar den här utan man måste applicera en
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modell för att lirka ut den ur marknadspriset. Att då applicera en modell och lirka ut den ur
marknadspriset det är inte harmlöst utan det skapar estimeringssvårigheter och
estimeringsproblem. Att estimera en historisk volatilitet är rakare och enklare för då tittar
man på den underliggande tillgången en aktie, en aktieoption eller en valuta. Då tittar man på
hur den har varierat och det är inte förknippat med några behov utav att backa ut någonting
utan sedan så räknar man förändringstal sedan så räknar man en varians på det. Så att det är
en enklare mätning när man tittar på historisk volatilitet, det är en mer komplex utbackning
om man tittar på implicit.
MT: Fast om du har en aktiv marknad då tittar man väl ändå på det marknadspriset som finns
där och den volatilitet som finns på marknaden? Är det inte så eller?
KS: Ja alltså om man har en aktiv marknad för den underliggande tillgången så…. För att du
ska kunna backa ut en implicit volatilitet så måste du ha en aktiv marknad på derivaten som
handlas på den underliggande. Är det så att det skulle var fallet så är det en metod som kan
användas, ja.
MT: Men det är väl det som också, om jag inte har missförstått det här, det är väl den som
man förespråkar i IAS att man ska använda sig av…..nu ska vi se här…
KS: Jag tror inte man har någon preferens i det avseendet utan man säger att det finns två
alternativ.
MT: Jaha.
KS: Det är inte så att en metod är s.a.s. att man kan säga att det här är absolut överlägset det
är inte så…
MT: Nej men….
KS: ….och därmed såsom rekommenderande organisationer å lämnar man det…
MT: Så du menar att IAS 39, nu går vi över till att prata aktiv marknad och observerbara
marknadsdata, dom rekommenderar inte att man ska använda sig utav dom noterade priserna
som finns i marknaden utan dom ger ett val till att använda sig av noterade priser i marknaden
eller den historiska volatiliteten.
KS: Det måste bedömas som….om priserna inte är etablerade på en aktiv marknad då så
kommer man att titta på någon typ av historisk estimering. Men har man marknadspriser som
är perfekta så är det väl en fördel att backa ut dom men det är samtidigt inte självklart det
heller. Så jag tycker att IAS ger utrymme för att använda båda….
MT: I VT 71 där står det ju att förekomsten av publicerade prisnoteringar på en aktiv
marknad är det bästa belägget för verkligt värde och när dessa förkommer används de vid
värderingen av den finansiella tillgången eller den finansiella skulden. Dom verkar ju tycka
att det är bäst, VT 71.
KS: Ja det här gäller ju inte frågan om volatilitet utan det här gäller värdering utav
tillgångarna generellt sett och det är ju riktigt. Men det gäller inte själva estimeringen av
volatilitet.
LL: Men när du säger estimeringen av volatilitet då är du ju inne på värderingsmodellen
Black & Scholes då?
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KS: Ja vi behöver om man ska värdera derivatinstrument en option eller indexoption då måste
man…. Man kan säga det att derivatmodeller dom bygger på att vid värderingen så använder
man värderingen på en annan underliggande tillgång som utgångspunkt för att bestämma
värdet på derivatet. Derivatet kan ses som någonting som är kopplat….
LL: Ja.
KS: Men då så för att göra den bestämningen utav värdet på det här derivatet så måste man ha
en uppfattning om hur svängningarna ser ut på värdet på den underliggande tillgången det är
då man behöver volatiliteten. För derivatets värde bestäms utav hur det svänger på den
underliggande tillgången.
LL: Ja just det men om man har noterade priser som är förekommande då behöver man m.a.o.
göra en bedömning av volatiliteten för då har man ett pris istället utgår jag ifrån?
KS: Nej priset bestämmer ju bara själva värdet. Jag utgår ifrån att vi pratar om den
underliggande tillgången eller pratar du om att det finns ett marknadspris på derivatet?
LL: På derivatet.
KS: Ja om det finns ett marknadspris som noterat på en aktivt handlad marknad då behöver
man inte estimera någon volatilitet.
LL: Nej.
MT: Vi har tidigare diskuterat det här med observerbar och icke observerbar, aktiva och
inaktiva så att vi håller reda på….
KS: Ja det är två marknader vi pratar om egentligen.
MT: Men om vi har en aktiv marknad på derivaten då kan vi plocka priset direkt därifrån?
KS: Ja om vi har en aktiv….
MT: Ja precis.
LL: Det är väl det dom säger här i VT 76, 71 egentligen finns det en aktiv marknad och priser
då tar man det.
KS: Ja.
MT: Även om man har en inaktiv marknad. Nu går vi över till att prata inaktiv marknad.
KS: Ja okej.
MT: Om vi inte har en marknad som bedöms som aktiv så kan det ju ändå finnas
observerbara priser och marknadsdata i den marknaden eller?
KS: Ja.
MT: Ja och vi pratar derivat. Om vi går in och tittar så finns det, man kan plocka ut
volatiliteter ur marknaden och priser ur marknaden på dom här derivaten trots att man då har
bedömt det som….
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KS: Tekniskt kan man göra det, tekniskt kan vi räkna en massa saker men man vill inte göra
det för att kvalitén på prisbildningen är dålig.
MT: Mm.
KS: Det är det som är problemet med en inaktiv marknad. Man har få observationer eller det
är observationer som störs som är tillfälliga outliers. Men rent tekniskt kan vi räkna på allting
men vi måste gör någonting som är rimligt rätt och det därför man inte vill använda…
MT: Nej just det och det här rimliga rätta vem är det som bestämmer det?
KS: Ja det finns ju anvisningar och rekommendationer om vad som är rimligt och vad som är
en aktiv marknad osv.
MT: Ja just det men nu pratade jag inte…, för nu har vi bestämt oss för att det är inte en aktiv
marknad.
KS: Är det inte en aktiv marknad då ska man inte använda dom.
MT: Men det finns ju fortfarande observerbara marknadsdata.
KS: Jo men dom är inte tillförlitliga.
MT: Nej just det och då undrar jag så här när man då ska justera dom icke…. Nu ska vi
bestämma ett pris på en icke aktiv marknad. Vem är det då som bestämmer priset på det här
derivatet? Jag är ett institut, har ett derivat och jag har konstaterat att enligt mina interna
regler så är detta inte en aktiv marknad utan nu ska jag bestämma priset och volatiliteten på
det här derivatet. Vem är det då som bestämmer förutsättningarna?
KS: Du vill bestämma volatiliteten på det underliggande det är då det här kommer in då ska
vi använda en modell för att bestämma värdet på derivatet. Då kommer Black & Schules
modellen så att är i det läget som Black & Schules modellen kommer in….
MT: Då använder vi oss av en värderingsteknik och i den värderingstekniken ska vi stoppa in
indata eller hur?
KS: Ja just det.
MT: Ja och dom indata, vem är det som bestämmer vilka indata som vilken historisk
volatilitet t.ex. Vi pratade ju om det 1 vecka, 2 veckor osv. Vem är det som bestämmer vilken
historisk volatilitet man ska använda?
KS: Ja det finns ju trots allt en hel del producerad forskning och praxis kring det hela. Det
finns ju också diskuterat i rekommendationerna att det här är någonting som ska estimeras
och följas upp och se att man har en bra precision i den metodik som man använder. Men jag
menar det finns väl en tumregel då att man använder allt då för ett års data och veckokurser
och estimerar på det. Det är inte så enkla frågor att man kan säga det att vad är det som är
absolut den optimala metoden för att estimera volatilitet. Det är ingen som vet utan man gör
en applikation som tillhör en familj utav rimliga och bra och vederhäftiga lösningar för att
estimera en volatilitet.
MT: Men det är väl företaget själv då som bestämmer vilken historisk volatilitet som man ska
stoppa in i det här? Det är väl ett antagande som företaget gör utifrån en teori som dom
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naturligtvis kanske hämtar från….
KS: Ja med hjälp utav en statistik modell en statistisk teori så inhämtar man data och
estimerar en volatilitet med hjälp utav den.
MT: Ja men det är väl företaget själv som bestämmer det då vilken volatilitet man ska….
KS: Ja alltså du kan inte bestämma godtyckligt som diktator utan givetvis vad som är god
kvalité och dålig kvalité här och är man ett bolag så ska man se till att man gör det som är
rimlig applikation av statistisk modell för att estimera volatilitet. Man kan inte bara säga det
nu bestämmer vi en volatilitet på tre veckors kurs observationer för det är inte tillräckligt bra.
Vad det är som är optimalt kan jag inte säga.
MT: Det sa du alldeles nyss ½ - 1 år sa du.
KS: Nej det sa jag inte. Nej jag sa inte att det var optimalt. Optimalt betyder det absolut bästa.
Jag sa att det är en metod som borde vara bra men inte optimalt. Forskningen visar att tittar
man på det här så finns det inte entydiga resultat som säger …ohörbart…. bäst, tyvärr är det
inte så enkelt.
MT: Sedan sa du också att man skulle då när man gör den här typen av estimeringar ska då
också stämma kalibreringen, tror jag man pratar om, att man ska kalibrera den
värderingsteknik man har så att man kan stämma att det verkar någorlunda rätt. Hur gör man
det på en inaktiv marknad?
KS: På en inaktiv marknad är ju det svårt att stämma av det. Det är väl så att en marknad
kanske inte behöver vara inaktiv jämnt det kan ju förändras över tiden. Det kan vara så att
man använder sina tekniker för att prestera volatilitet på instrument som handlas på en aktiv
marknad men man låtsas att man inte känner till dom priserna och då använder man den
tekniken för att estimera volatilitet på den marknaden och jämför med vad man skulle få. Man
kalibrerar på saker man ju inte trolla med dom som inte har en aktiv marknad.
MT: Man kan väl då konstatera att om du har en inaktiv marknad så innebär det att man anser
att dom iakttagbara marknadsdata som finns, observerbara marknadsdata, som finns på den
marknaden inte är tillräckligt tillförlitliga och därför måste man använda sig av någonting
annat när man bestämmer sig för att göra en värdering. Är det riktigt uppfattat?
KS: Ja.
MT: Ja och den värderingen utgår från oftast då från egna antaganden som då bygger på
någon teori som t.ex. då att man tar ½ - 1 års historisk volatilitet och stoppar in i Black &
Scholes för att få ut det där. Är det riktigt?
KS: Du beskriver det lite så där…… Alltså man har fått Nobelpriset för den här typen
…ohörbart…. teori så det här är inget …ohörbart… det är faktiskt väldigt hög kvalitativ
ekonomisk teori som man försöker att applicera på bästa möjliga sätt.
MT: Om du uppfattar det så att jag gjorde yttryck för det så ber jag om ursäkt.
KS: Nej, nej det är inte jag som är pappa till dom här modellerna men det låter så vårslöst det
du säger.
MT: Det var inte alls meningen. Då är det ju så här att, om jag har förstått det här rätt så är det
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ju så att om man har använt sig av Black & Scholes så för man ju en rak volatilitet som
inte…. För i marknaden om man tittar på den så är det ju en skevhet om man tittar på en
månad väl, alltså skew.
KS: Vad är det för Skevhet du pratar om?
MT: Ja att du har olika volatiliteter vid olika lösenpriser men samma månad. Alltså om du går
in i en aktiv marknad och tittar så ser det ju ut på det viset.
KS: Ja det kan säkert variera alltså. Det som vi pratade om här tidigare det var att man söker
en volatilitet på en underliggande tillgång dvs. det vi söker det är variansen på förräntningen
på en underliggande tillgång under en viss framtida löpperiod. Det kan säkert variera men det
är väldigt svårt förutsäga hur det kommer att se ut.
LL: Nej men alltså skevhet beroende på lösenpris alltså optioner som ligger långt ifrån index.
KS: Ja men notera här det som ska sättas in i Black & Scholes modell det är volatiliteten för
den underliggande tillgången och det har ingenting att göra med löptiden på själva
derivatinstrumntet utan det har att göra med hur stänger värdet på den underliggande
tillgången över tid.
LL: Nej men nu sa vi inte löptid utan lösenpris.
KS: Nej det spelar heller ingen roll.
LL: Nej och då blir den rak då?
KS: Jaha alltså teorin och det sätt som vi har jobbat med att estimera den på
Handelshögskolan i utbildningssammanhang då har vi estimerat en. Vi har inte gjort någon
justering för om vi har ett lösenpris som ligger här eller där. Det där är en komplex fråga och
det kan gå åt olika håll och det finns ingen teori som talar om för oss hur detta smile ska se ut,
var det ska börja och var det ska sluta och så. Det är mycket komplexa statistiska….
MT: Men om vi går ut på en aktiv marknad och tittar på en månad på ett derivat med olika
lösenpriser så är ju inte volatiliteten likadan på dom lösenpriserna?
KS: Ja jag vill inte svara på den frågan för att jag menar vill ni diskutera den frågan så kan jag
återkomma men då vill jag i så fall läsa på lite bättre för det finns inget logiskt som säger att
det ska vara på det sätt som du säger.
MT: Mer än att verkligheten ser ut så, påstår jag, men du behöver inte svara på det.
KS: Du påstår det men jag menar att jag skulle i sådana fall vilja titta på det för att jag menar
det är inte någonting som jag jobbar med dagligdags och det är inte någonting som har en
teoretisk förankring. Det är inte någonting som har att göra med Black & Scholes.
MT: Nej det är riktigt eftersom den då, precis som du sa, när man tittar på underliggande då
får du ju samma volatilitet på alla…
KS: Black & Scholes modell förutsätter att man sätter in en volatilitet för den underliggande
tillgången.
MT: Ja precis.
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Paus i ca 5 minuter.
MT: En slutlig fråga. Vi har pratat om att det underliggande instrumentet skulle var en aktie.
Gör det någon skillnad i det resonemang om det istället är ett index?
KS: Ja det är klart att prisbildningen på ett index är som regel bättre än prisbildningen på en
aktie. Det där har då Juha-Pekka utvecklat och den uppfattningen delar jag.
MT: Jag har inga fler frågor.
Förhöret avslutat klockan 10.42.

