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Fredrik Crafoord (FC)
Kenneth Nihlvin (KN)

Crafoord delges följande:

 Trolöshet mot huvudman
Crafoord har under tiden 2008 – 2010 innehaft en förtroendeställning i HQ AB/HQ Bank AB med 
uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter för huvudmannens räkning, bland annat handhavandet 
av den så kallade tradingportföljen. Crafoord har i handhavandet av tradingportföljen missbrukat sin 
förtroendeställning och därigenom skadat huvudmannen, dels genom att åsätta optioner oriktiga (för 
höga) värden dels genom att rulla förluster framför sig med så stora volymer att för huvudmannen 
omotiverade transaktionskostnader uppstått.

Skadan har dels bestått i att den oriktiga värderingen av optionerna medfört ett alltför högt redovisat 
resultat vilket påverkat storleken av resultatbaserade ersättningar, dels också skada i form av 
omotiverat höga transaktionskostnader.

KN: Du har läst igenom vad du är misstänkt för. Kan du kort kommentera vad du läst igenom.



FC: Jag förnekar det som står där. Det är ju inte jag som åsatt optionerna dess för höga värde utan det 
finns ju en ekonomi och riskavdelning som är ansvarig för att redovisa korrekta värden vilket sedan 
stäms av av revisorerna och i sista hand är det då styrelsen som bestämmer om bokslutet är korrekt 
eller inte.Det här att rulla gamla förluster framför sig med så stora volymer att för huvudmannen 
omotiverade transaktionskostnader uppstått. Jag beskriver det i mitt brev att jag hade inte mandat att 
realisera dom förluster som behövdes ta för att stänga den risk som riskavdelningen sa åt oss att hålla 
oss inom limiterna vilket gjorde att dom här transaktionerna var nödvändiga, så jag förstår inte hur 
dom kan påstå att vi har omotiverade transaktionskostnader.

KN: Vem hade du inte mandat ifrån?

FC: Från ledning och styrelse. Att den oriktiga värderingen skulle ha medfört alltför högt resultat, det 
må vara hänt, men det har inte jag varit ansvarig för. Det har heller inte påverkat storleken på mina 
resultatbaserade ersättningar eftersom jag inte erhållit det på tradingportföljens resultat.

BB: Om jag bara ska förklara den där skrivningen så är det då resultatbaserade ersättningar inte till 
vem.

KN: Vi kommer att gå djupare på den där beskrivningen senare. Vad är din bakgrund, utbildning och 
vad har du arbetat med?

FC: Jag har oavslutade studier på ekonomutbildningen, Stockholms Universitet, ca 90 poäng av 140. 
Vid det tillfället blev jag erbjuden jobb på HQ Bank som trader, februari 1994 startade jag där. Jag har 
också utbildningar i optionsteori och optionshandel i USA hos ett företag som heter ITI, Internationell 
Trading Institute, under 1 månads period. Jag jobbat på HQ Bank som trader från 1994 till 1998 då 
jag blev överlockad för att starta en liknande avdelning på Sundahl & Collier i Norge, Oslo. Jag 
jobbade där i 2 år mellan 1998 – 2000.Jag flyttade hem pga av att min far blev dålig och att Sundahl 
& Collier gjorde en fusion med det svenska mäklarhuset ABG och ville ändra inriktning där handel 
med derivat och aktier inte passade in.Efter ett kortare inhopp i ett programvaruföretag, ORC 
Software, där jag startade ett dotterbolag. Dom sysslar med mjukvara för handel med optioner och 
aktier.Hösten 2001 startade jag igen på HQ. Från 2002/2003, jag kommer inte ihåg exakt, blev jag 
tradingchef fram till februari 2009. December 2007 eller januari 2008, beroende vad man tar till sig 
för fakta, blev jag utsedd till vvd för HQ AB och HQ Bank tillika chef för investment banking dvs. 
hela det affärsområde där trading, mäkleri, analys och några andra avdelningar ingår, corporate finans.

KN: Vad innebär det att vara tradingchef?

FC: Att du är ansvarig för tradingportföljen och de traders som jobbar där. Du har personalansvar för 
ca 8-10 personer beroende på hur stor personalstyrkan är. Jag är huvudansvarig för den risk företaget 
tar inom dom limiter och följer dom instruktioner som ledning och styrelse bestämmer.

KN: Hur många var det som arbetade på tradingavdelningen?

FC: Det har varierat men ett snitt kring 10-11. Efter fusionen med Glitnir upp mot 13-14 men även 
ner mot 7-8 när vi fann att tradingavdelningen inte hade den intjäning som kunde motivera ett större 
antal medarbetare.

KN: När du var vvd var du fortfarande tradingchef?

FC: Ja, jag var både tradingchef och chef för investment banking i AB och banken. Först var jag bara 
vvd i AB då utnämndes Per Somolow till vvd i banken. När Per Somolow frånträde som vvd i banken 
så tog jag även över den positionen.

KN: Du har förenat båda sysslorna?

FC: Ja det gjorde jag under 1 år tills Tamer Torum istället blev tradingchef den 1 feruari 2009. Jag 
fick koncentrera mig på mer övergripande arbetsuppgifter men även också ett ansvar för den här 
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avvecklingsportföljen där samlade problempositioner koncentrerades i februari 2009.

KN: Problemportföljen har skiljts från den ordinarie tradingportföljen?

FC: Den har ingått i tradingportföljen men däremot har riskmått och ett resultat för den portföljen 
också gjorts per dagligbasis. Den har ingått i den totala tradingportföljen men dom har gjort ett 
resultat för tradingportföljen inklusive och exklusive den här problemportföljen.

BB: Hur stora är dom här två komponenterna i förhållande till varandra?

FC: Det är väldigt svårt att tala om den här typen av…, för det finns så många olika mått på, det finns 
brutto, netto, risk och allt sånt. Jag skulle nog säga att det har nog varit 80-90 procent av den totala 
exponeringen.

KN: När gjordes uppdelningen?

FC: Jag tror det var den 1 februari 2009. Jag kan inte svara exakt men det kommer ni kunna se i 
resultatrapporterna som distribuerades på daglig basis. Portföljen kallades ironiskt nog för FC som är 
mina initialer.

KN: Vad bestod portföljen av?

FC: Dom positioner som ansågs vara för stora och för svåra att stänga i en….. Det var ju finanskris då, 
det var ju totalt illikvit då. Det saknades prisbild..

KN: Då är?

FC: 2008 – 2009 då när det här beslutet fattades att särskilja portföljerna. Det djupaste i finanskrisen 
var väl under Q4 2008. Men även i mars 2009 var det också väldigt turbulent på finansmarknaderna. 
För att kunna särskilja hur den vanliga tradingen, inom citationstecken, där daytrading av aktier, 
mindre spreadar mellan olika aktier och optioner, ren market making verksamhet. För att kunna se hur 
den underliggande intjäningen var på den renodlade tradingen som vi i framtiden skulle vilja ha kvar 
jämfört hur dom problempositioner som vi hade samlat på oss under ett par turbulenta år. Det var 
anledningen helt enkelt.

BB: Så syftet med uppdelningen är då att det här ska vi avveckla så skonsamt som möjligt?

FC: Ja exakt.

BB: Inriktningen var hela tiden att avveckla?

FC: Absolut, vi tog ett beslut på att vi inte ha den typen av positioner men vi skulle avveckla den utan 
förlust.

KN: När började man prata om att det var en problemfylld del det här?

FC: Det var ju gastkramande 2008 Q4 efter Lehman Brothers undergång vilket skakade om hela 
systemet, motpartsrisker, osettlade aktieaffärer på olika börser, derivatpositioner av OTC-karaktär 
dvs. osettlade via clearinghus. Under den perioden, Q4, hade det blivit stora problem med vår 
fondverksamhet, fond i fond verksamhet på hedgefonder som heter HQ solid, också ett ironiskt namn, 
den höll på att fullständigt åt skogen. Vi tittade samtidigt på att förvärva Carnegie AB som var i 
anskrämligt läge och vi förvärvade också Glitnir´s svenska del, gamla Ficher & Partners, under 
oktober 2008. Det lite hela havet stormar under den här perioden. Vi var tvungna att:1. Säkerhetsställa 
vår egen likviditet på dagsbasis.
2. Bli ett nytt hem för dom här 100 personerna på Glitnir.

Att försöka få ihop dom verksamheterna och hålla bankerna på ett säkert avstånd, för bankerna var 
väldigt aggressiva i sin behandling av Glitnir. Vi blev tvungna att återupprätta alla bankkontakter för 
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att få den dagliga affärsverksamheten att fungera. Samtidigt var finansmarknaden extremt volatil och 
problem uppstod.

KN: Var det 2009 som själva beslutet togs att avveckla det här?

FC: Jag vet inte om det finns något formellt styrelsebeslut på det men vi var väl alla överens om att vi 
skulle minska den här delen av verksamheten.

KN: Vad menas med uttrycket avveckla den här portföljen? Vad var andemeningen?

FC: Anledningen var att vi inte ansåg att det var ekonomiskt gynnsamt att den här typen av portfölj.

KN: Vad menade ni att avveckla det här? Skulle den försvinna på 2 dagar?

FC: Nej, det skulle avvecklas så skonsamt som möjligt. Tidperspektivet var inte helt relevant utan det 
fick marknaden avgöra, vi skulle inte ta förluster.

BB: Var det en realistisk förhoppning enligt dig och andra?

FC: Det var en extrem situation det var svårt att vet var en rättmätig värdering av portföljen var och 
uppdraget var avveckla till ingen eller minimal kostnad.

BB: Självklart man har den önskan om man har en portfölj men fanns det, enligt din mening, en 
realistisk förhoppning att det skulle kunna landa på det? Vad skulle hända?

FC: Det som skulle hända var en återgång till mera normala volatilitets nivåer dom var ju extremt 
förhöjda av många orsaker ett marknaden rörde sig mycket vilket självklart gör att optionspriserna blir 
högre då standardavvikelsen generellt sett är hög men också det att säkerhetskraven på den typen av 
positioner ökade kraftigt vilket gjorde att väldigt många var tvungna att realisera sina förluster, stänga 
sina positioner till vilket pris som helst vilket också drev upp priserna på optionerna. Så priset på risk 
var extrem högt under den perioden Q1 2009 så att vi skulle kunna stänga till en låg kostnad var inte 
helt orimligt om rätt saker inträffade.

BB: I omvärlden?

FC: Ja.

KN: Vilka var med att fatta beslutet om avveckling?

FC: Jag hade nog mest dialog med Miakel König sedan hur han fick beslutsgrund för det i styrelsen 
känner jag inte fullt till. Det var en extremt hektiskt period där jag samtidigt skulle var delaktig i att få 
den här Glitnir personalen införlivas bland HQ:s investment banking. Allt det där föll under mitt 
område och den 1 april 2009 så fusionerades HQ med Glitnir.

KN: Vad hade hänt om man avvecklat den där portföljen under sista kvartalet 2009?

FC: Ja, vi hade kunnat stänga den, som jag uppskattade då, ungefär hälften av exponeringen till en 
kostnad av 150 milj. Sedan är frågan den sista biten skulle den kosta mindre eller mer att stänga än 
den andra halvan det beror ju på hur marknaden utvecklar sig. Det är ju inte statiskt läge.

BB: Var det en speciell del den här hälften eller skiljde den sig från den andra hälften?

FC: Nej det var snarare att bara minska risknivån. Minska positionerna/exponeringen till hälften.

KN: Enligt ditt brev ville du minska portföljen till hälften. Var det under en kortare period?

FC: Man skulle göra det innan årsskiftet.

KN: Det var under december månad?
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FC: Ja, marknaden gick med oss från Q1 2009 när vi särskiljde den här portföljen då gick ju 
marknaden upp kraftigt under sommaren 2009. Saker och ting utvecklades positivt det var t.om. så att 
det redovisade resultatet för avvecklingsportföljen var positivt under Q2 i alla fall och agrigerat på 
helårsbasis 2009 så var det redovisade resultatet positivt. Under sommaren hade vi många möten och 
svårt att hålla risklimiterna av olika anledningar pga. Att det var spreadar mellan det tyska 
DAXS-indexet och OMX-indexet. De korta positionerna i OMX försvann i och med att det gick upp 
så mycket, det gick nästan upp 100% SAX-index, så dom hade ingen hävstång medans de positioner 
som jag köpt för att skydda mig i det tyska indexet där hade indexet inte gått lika mycket dom hade 
därför en större hävstång i sig. Från att ha varit exponerade mot korta optioner dvs. vi hade varit 
exponerade mot höjda optionspriser under hela den här perioden så var vi under sommaren 2009 
exponerade mot sjunkande optionspriser dvs. det vi hade netto var vi positionerade med köpta 
optioner. Risken var den omvända dvs. risklimiterna överskreds pga. Att om optionspriserna sjönk 
med 30 % så skulle vi förlora mer än vi fick förlora över natt på vår limit. Det gjorde att 
riskavdelningen, vi och styrelsen hade en väldig kommunikation i det här ärendet om vad vi skulle 
göra. Mitt förslag var att vi skulle höja risklimiterna för att jag tyckte att den typen av risk inte alls var 
lika skrämmande som att ha olimiterad risk med korta optioner.

Riskavdelningen godtog inte att vi skulle få så pass höga limiter så att vi kunde ha kvar positioner och 
låta dem successivt plana ut utan de sa att ni måste minska så ni kommer inom limiterna. Då fattade vi 
beslutet att rulla in positionerna i år 2010 för den hedgen gjorde att vi klarade risklimiterna. Det var 
ett bra sätt att minimera exponeringen. Under hösten 2009 sedan gick marknaden kraftigt emot oss. Vi 
hade innehavda optioner med kort löptid samtidigt som var sålda i optioner med längre löptid. 
Marknaden rörde sig nästan ingenting. Priserna på kortrelaterade optioner sjönk kraftigt, dom reagerar 
alltid snabbare på att marknaden lugnar ner sig eller hetsar upp sig. Men optionerna med längre löptid 
som vi var sålda, som vi hade ställt ut, som vi var exponerade kort emot dom gick upp i pris. I och 
med att det där blev ohållbart under Q4 2009 så ville jag minska exponeringen och ta förluster.

KN: Fanns det några ramar eller instruktioner för att värdera dom här instrumenten?

FC: Absolut, KPMG ihop med risk och ekonomiavdelningen har en instruktion för hur optionerna 
skall värderas. Den har ändrats under vägen. Jag kan inte säga hur den har varit under hela tiden. 
Kontentan var att likvida optioner med kort löptid skall värderas som marknaden värderar dom. 
Längre optioner i illikvid standard dvs. som inte handlas på dagligbasis där prisbilden inte är 
tillförlitlig skulle handlas med teoretisk värdering. Efter minskat resultatutslag, om det kommer in ett 
felaktigt pris här och där så skulle ju resultatutslagen bli enorma om positionerna är stora då skulle 
dom värderas enligt en teoretisk modell på historiskt volatilitet dvs. en bakåtblickande, hur mycket har 
marknaden rört sig sista tre månaderna så värderar man då en tremånaders option.

BB: Hypotesen är då att det här kommer att ungefär att anpassa sig till det historiska medelvärdet?

FC: Just så.

BB: Själva hantverket när det gäller att åsätta en position ett värde vem håller är det som tar fram 
siffran?

FC: Vi gjorde då bedömningen först på tradingavdelningen om vi ansåg att den här optionen skulle 
värderas teoretiskt eller marknadsmässigt. Det överprövades av riskavdelningen som gjorde körningar 
på option för option för att se huruvida den optionen skulle betraktas som likvid eller….

BB: Hela ramverket är då den här speciella riktlinjen som är utarbetat av HQ AB i samförstånd med 
revisorerna.

FC: Exakt.

BB: Man har tre lådor nu 1, 2 och 3 där man skall lägga olika saker?

FC: Exakt.
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BB: Den som då sitter vid bordet och skriver ner det värdet det är någon på trading?

FC: Ja, det är någon på trading.

BB: Sker det i samförstånd, kommunikation med dig som chef, är det du som håller i pennan?

FC: I och med att jag hade rätt många andra arbetsuppgifter så sköttes ju den här 
avvecklingsportföljen i mångt och mycket av mina medarbetare på tradingen. Jag var frånvarande från 
min plats stora delar av dagarna. Jag reste i jobbet och träffade företag inom företagsrådgivning, 
corporate finans. Jag höll på med dom här strukturaffärerna, det var inte bara Glitnir och Carnegie det 
var ett otal andra strukturaffärer som var uppe på tapeten och jag var den som blev ansvarig i dom 
flesta fall för att driva den här typen av strukturaffärer.

BB: Ser man vem som i det speciella fallet ett visst instrument som ställs ut eller köps in, vem som 
åsätter det här instrumentet ett visst värde dag 1.

FC: Du ser vem som handlat instrumentet. Positionerna har ju handlats av en mängd olika 
medarbetare på tradingen. Det gick mail till riskavdelningen vid alla parameterförändringar dvs. dom 
fick ett automatiskt genererat mail med en volatilitetsförändring det stod då vilken användare i 
ORC-systemet som har gjort förändringen. Det skedde i samråd med mig i vissa fall och ibland utan 
mitt samråd. Vi hade ju en tradingchef från 1 februari 2009 som ypperlig kompetent och kunde 
absolut fatta sina egna beslut, Tamer Torum.

BB: En annan fråga är ju då om ett instrument eller position åsätts ett värde i mars 2009. Initialt sätter 
trading en viss prislapp sedan bedöms det av risk som skickar det vidare till ekonomi som bokför 
siffran? Om alla tycket det är okej så blir det då tradings siffror dom hamnar i bokföringen?

FC: Ja enligt KPMG hur dom såg på saker och ting så tradingens värde på optioner, värderingen av 
optionerna, skulle sättas mycket lite vikt vid. Utan risk och ekonomi skulle i sin tur göra en fristående 
värdering som sen skulle överprövas av revisorerna.

BB: Känner du till i vad mån deras bedömning nu från risks sida ofta avvek från er eller om den ofta 
låg i koncensus med vad ni hade kommit fram till?

FC: Vi hade daglig korrespondens med dom därför att dom ifrågasatte vår värdering och vi 
argumenterade för eller rättade oss till deras åsikt. När den inte kunde lösas gick frågan vidare till vd 
för beslut.

BB: Hur ofta förekom sistnämnda?

FC: Väldigt sällan. Det fanns inget incitament för oss att bråka med risk, det var ju dom som skulle 
gör bokföringen inte vi, det var inte tänkt så i alla fall.

BB: Om man tar en position i mars 2009 och åsätter den ett visst värde som senare hamnar i 
bokföringen. Ett sådant instrument varierar väldigt mycket över tiden. I vad mån skrevs värdet om på 
olika positioner, i vad mån förändras sedan priset på den här utifrån marknadsutvecklingen?

FC: På dom optioner som risk ansåg likvida, där prisbilden ansågs vara rätt, där värderade vi om 
positionerna ofta som marknaden ville hade det.

BB: Det faller sig naturligt.

FC: På dom längre så använde vi oss av teoretisk värdering enligt historiskt volatilitet den är ju 
trögrörlig. En ganska tydlig modell dom optioner som är likvida värderas enligt marknaden. Dom 
optioner som bedöms illikvida värderas efter teoretisk värdering och historisk volatilitet. Det går 
liksom inte för oss på tradingen att…., det finns inget utrymme för oss att kompromissa utan det blir 
den värdering det blir.
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BB: Vi pratar nu bara om nivå 3 som baserar sig på teoretisk värdering. Vad jag förstår så är 
merparten av problemportföljen, FC-portföljen, av instrument värderade enligt den teoretiska 
modellen.

FC: Ja.

BB: Om nu den teoretiska värderingen bygger på en siffra hämtat från den historiska volatiliteten ett 
genomsnitt som avser ett visst spann. När nu denna parameter ändras över tiden, för det gör den ju.

FC: Ja.

BB: Även om det är ett historiskt snitt så måste den ändra sig på något sätt. I vad mån ändrade man då 
också det bokförda värdet, begreppet tradingavdelningens värde och sedan risks bedömning av den 
vidare till ekonomi. Förstår du?

FC: Inte fullt ut.

BB: Jo om ett instrument köps in i mars 2009 och värderas enligt historiskt mått om man sedan 
befinner sig i september 2009 så är det rimligt att anta att det historiska måttet om på nytt går in i 
tabellen så får man ett annat värde. I vad mån skrev man då om värderingen av instrumentet ifråga då 
i september i förhållande till mars med anledning av att det var nu en ny siffra i tabellen som skulle 
vara mer relevant?

FC: I möjligaste mån.

BB: Förekom det alltså?

FC: Att vi ändrade värderingar?

BB: ja.

FC: Ja självklart.

BB: Även på dom här teoretiska värderade?

FC: Ja absolut. Men det blir en trögrörlighet eftersom den här historiska volatiliteten är trögrörlig i sin 
natur.

BB: På sidan 11 i Fi:s rapport finns en tabell som ska avspegla edgens utveckling alltså skillnaden 
mellan bokfört värde och marknadsvärde. Där ser man att edgen genomgår en utveckling från 
september 2008 den ökar rätt mycket i september 2009 den är då nästan lika som i mars/april 2010. 
Jag har fått det intrycket att när man har gjort en teoretisk värdering av en position så har den 
värderingen fått ligga kvar över tiden rätt länge eller kanske för alltid?

FC: …Ohörbart… Det är en ständigt förändrad position när man handlar med instrument på daglig 
basis för att se till att vi klarar risklimiter och balanserar portföljen så gått det gick. När man tittar på 
den där tabellen som Fi har gjort så måste man nog starkt ifrågasätta tillförlitligheten i deras siffror 
när det gäller prisbilden september 2008, december 2008 och även dom första kvartalen 2009 pga att 
optionerna hade då en längre löptid kvar vilket gör att osäkerheten ökar. Prisbildningen är av naturliga 
skäl också mindre tillförlitlig. När sedan positionen ligger kvar med max gräns löptid, löptiden 
förändrades inte speciellt mycket över den perioden, då blir den, pga. att marknaden för det första 
lugnade ner sig och gick upp ganska mycket. Likviditeten ökar naturligtvis oftast när tiderna är goda 
då blir prisbilden bättre och mer tillförlitlig. Fi:s siffror är nog mest tillförlitliga från Q4 2009 och 
framåt.

BB: Riktlinjerna eller värderingsmodellen den är uppställd av HQ i samråd med externrevisorerna är 
det riktigt?
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FC: Som jag förstått ja.

BB: Det är den som är era riktlinjer.

FC: Ja.

BB: När ett pris åsätts en viss position så har ni att hålla er till dom här riktlinjerna och rent praktiskt 
när man då tar ut den här parametern, volatiliteten, vilket mått skall vi använda, vad är det för tabell?

FC: Vi har använt oss av informationssystemet Bloomberg och gjort volatilitetskörningar på olika sätt. 
Sedan har vi satt ett värde på tradingavdelningen. Det kan ju finnas ett visst mått av avrundning i dom 
här. Man har också en tro om saker och ting. Sedan är det upp till risk att överpröva om dom här…

BB: Hur stor faktor är den här tron? Det räcker ju med en inte allt för stor sifferförändring för att det 
skall bli ett utslag. Hur mycket var det som stod i tabellen och hur mycket var det som var tro?

FC: Det är ju klart att man styr sin position efter sin tro dvs. man säljer dom optioner som man själv 
anser vara dyra eller köper dom som man anser vara billiga i förhållande till den historiska 
volatiliteten ändå har utvecklat sig. 

BB: Det är inköpet det. Du menar du köper en sak för 100 kr och sedan kanske du tycker att den är 
värd någonting annat, det må vara hänt. Men vad jag tänker på nu det är när du skall ta fram siffran, 
volatiliteten, som skall styra priset alltså vad är den egentligen värd då är det ju den här historiska.

FC: Vi har följt det i möjligaste mån.

BB: Dom avvikelser som har gjorts från den här siffran som ni följer i görligaste mån, hur bedömer du 
hur den faktorn slog?

FC: Nej jag kan inte ge estemat på det.

BB: Nej, men är den merparten eller är den marginell?

FC: Den är en marginell del av värderingsskillnaden.

BB: Dokumentationen av kring riktlinjerna, jag antar att det finns någon form av arbetspapper eller 
något sådant, så här ska vi värdera.

FC: En HQ-instruktion.

KN: Vilken parameter är det som är uteslutande tron?

FC: Hur menar du?

KN: Det finns ju olika parametrar som du kan ställa.

FC: Det är absolut volatiliteten som är den parameter som är viktigast för optionsvärdering. Det som 
bestämmer optionens värde är lösenpriset, det går inte att ändra, tiden, går inte att ändra, 
underliggande varans värde går inte att ändra sedan har du ränta och volatilitet. Eftersom det här 
främst är indexoptioner så har inte räntefaktorn något speciell stor effekt. Så det är volatilitet som är 
intressant.

BB: Tabellen säger att det skall vara 25 men jag tror att det skall vara 27?

FC: Så skulle det kunna vara eller 26 eller 24. Men det har ingen jättebetydelse för 
värderingsdiskrepansen utan diskrepansen i värderingen mellan marknaden och teoretisk värdering är 
ju hur stor skillnad det är marknadspriset den implicita volatiliteten jämfört med den historiska. Det är 
lejonparten av värderingsskillnaden.
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BB: Det är den edgen består av?

FC: Ja.

 FC förevisas ett avsnitt från 2009 års årsredovisning som behandlar värdering nivå 3. 
Bandspelaren avstäng för genomläsning.

BB: Det här historiska måttet som används vad är det för tidsperiod som avses med det?

FC: Tidsperioden som avses generellt, det har inte varit någon matematisk precision på det men 
hudtanken var att en 3-månaders option skall värderas, om den anses vara illikvid, till 3-månaders 
historisk volatilitet och en 6-månaders option skulle värderas med 6-månaders historisk volatilitet. 
3-månaders var inget bra exempel för 3-månaders är ofta ganska likvida instrument, 6, 12 osv. 
Trading gjorde sin värdering och sedan är det risk som skall överpröva då.

BB: Ett 12-månaders instrument skulle man kunna tänka sig att använda ett historiskt snitt som då 
avser 12 månader tillbaka i tiden?

FC: Just det. Vi kunde ibland argumentera för att det fanns kvar extrema händelser under en 
12-månaders period och därför använde en 9-månaders eller någonting sådant. Det är ingen kirurgisk 
precision i det här men tanken var att man skulle värdera optioner framåt i tiden med hjälp av 
bakåtsträvande tidsperioder.

BB: Hur många positioner talar vi om rent generellt, vad handlar det om?

FC: Det räknas i 100-tal.

BB: Diskussionen som utspelar sig mellan trading och risk finns den dokumenterad, på vilket sätt i så 
fall?

FC: Först och främst finns det en mailkommunikation där dom på dagligbasis ifrågasätter vissa 
parameter ändringar. Det har varit både en dynamisk och även, det har funnits inslag av 
skyddsmekanismer i det. När man har ett stort antal optioner att värdera så kan ibland parametrarna 
hamna på sniskan utan att tradingen på något vis vill göra det, att man inte värderar alla optioner på 
samma sätt. Risk har ju även varit ett skyddsnät för trading, du värderar den här optionen, trots att det 
är samma löptid samma underliggande, på olika sätt, varför? Dom har ju kollat upp och säkerhetsställt 
att vi värderar, för vår egen skulle, optioner på rätt sätt.

BB: Kan man säga för varje av dom här 100-tals positionerna så finns det alltså ett resonemang 
mellan trading och risk som man nu i efterhand kan ta del av?

FC: Ja det hävdar jag och framför allt så är det så att varje månad gjordes en volatilitetsavstämning 
där riskavdelningen ställde upp positioner, underliggande för underliggande och värdering för 
värdering, med marknadsvärdering som fanns teoretisk värdering, diskrepansen däremellan både i 
volatilitets mått och även i reda pengar, vilket resultateffekt en förändring av detta skulle få. Det heter 
volatilitetsavstämning som finns i en excellfil där dom har markerat olika underliggande löptider med 
olika färger, grönt för att dom tycker att vi har en riktig värdering, orange eller gult det där kanske 
borde åtgärdas och rött då vi inte var överens. Vi hade alltid en diskussion och gjordes en gång i 
månaden, fast, för det var ju det som låg till grund för HQ:s redovisning eller det som gick till 
ekonomi. Det gjordes även stickprovsundersökningar ungefär 1ggr/månad så 1-2 gånger i månaden 
gjordes det här jobbet. Det arbetet kommunicerades sedan med Mikael König och valda 
styrelsemedlemmar.

BB: Det finns en liten passus här i dokumentet som jag visade, i den teoretiska värderingen tillämpas 
rak volatilitet. Det här begreppet som då skall betyda att samma underliggande instrument och löptid 
anses ha samma volatilitet oavsett lösenpris. Har det förkommit någon diskussion om just 
användandet av den här raka volatiliteten? Vad skulle alternativet ha varit? 
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FC: Det finns många alternativ. Ett alternativ är att du går direkt på marknadsvärderingen, market too 
market, men det känns direkt olämpligt då prisbilden har var under många och långa tillfällen under 
den här perioden otillförlitligt dvs. ett felpris i marknaden ett för lågt bid eller ett för högt offer skulle 
få otroliga implikationer det aggregerade resultatet.Den andra möjligheten är att använda rak 
volatilitet och den sista bygga en skew-modell dvs. en modell som tar hänsyn till skevheten i 
optionernas prissättning. Det är olika skevhet i varje underliggande.

BB: Tillämpades rak volatilitet?

FC: Rak volatilitet tillämpades.

BB: Vem bestämde det?

FC: Det var ett dokument som styrelsen och revisorn hade ålagt oss.

BB: Innan du kom hit har du tagit del av den anmälan som HQ har gjort, eller hur?

FC: Ja.

BB: I anmälan står det – Det framstår som Fredrik Crafoord systematiskt utnyttjat en felaktig 
riskinstruktion genom att sälja optioner som inte fångats upp av stresstestet genom att utnyttja rak 
volatilitet för att systematiskt felvärdera optioner.Här används samma uttryck, rak volatilitet, men det 
är alltså arbetsgivaren som har bestämt att man ska använda det?

FC: Det är arbetsgivaren i samråd med revisorn som lagt fram…

BB: Kan du tänka någon situation där man kan missbruka eller använda den felaktigt?

FC: Jag förstår inte vad anklagelserna grundar sig på. Jag har fått en instruktion av arbetsgivaren och 
har följt den. Att riskinstruktionen skulle vara fel är ingenting jag har reflekterat över.

BB: Vad menas med riskinstruktion här?

FC: Jag tror, jag måste spekulera för jag tycker hela anmälan är väldigt grumlig, att dom menar ett 
stresstest som HQ använde sig av som var en praxis i branschen vad jag förstår och en avstämning för 
Fi. Att anmälaren här menar att den inte var adekvat den riskmätningen genom att handla optioner 
som låg långt ifrån dagens pris på underliggande så skulle det inte fångas upp av riskmatrisen det är så 
jag förstår det, men jag kan inte säga att jag vet vad dom menar.

BB: Var det en möjlighet som fanns alltså teoretiskt sett?

FC: Jag skulle snarare hävda att en marknad som rör sig 100% upp och ner alltså ner 50% och sedan 
upp 100% så kommer man ha positioner som är extremt långt ifrån dagens prisnivåer. Med den 
värderingsmodell som styrelsen och revisorerna lagt fram så kommer det inte fångas upp av den här 
riskmatrisen det är fakta.

BB: Vad blir det praktiska resultatet då att den inte fångas upp av den här riskinstruktionen? Är det att 
den risk eller edge eller vad som helst som ligger i den inte kommer med i vilket system?

FC: Jag tycker dom blandar äpplen och päron här när dom pratar om systematisk felvärderade 
optioner och riskinstruktion. Jag förstår inte vad dom menar. Låt oss säga att DAX-index är noterat 
till 6000 och att DAX-index som lägst var noterat till 3600 i mars 2009. Om man då har sålt optioner 
som 1 år långa eller 1år och 3 månader på nivå 3600, när marknaden sedan går upp 70%, eller vad det 
blir, så kommer inte dom där med våra värderingsmodeller ha något värde. Dom kanske inte heller har 
något värde rent marknadsmässigt men en position som är såld är ju vid något marknadsscenario 
självklart en risk.
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BB: Påverkar det, man talar om risk och värde det är två olika komponenter….

FC: Det teoretiska värdet på en option påverkar ju hur risken bedöms. Om du har ett värde på en 
option till 10 om du då anser den har ett visst vegatal den optionen. Ett stresstests påverkan blir ju 
imiterat av optionens basvärde, självklart.
BB: Stresstest går ut på att mäta vad som skulle hända om det händer förändringar här i ….

FC: Stresstesten gick ut på att marknaden kunde falla 10% och volatiliteten kunde stiga 30%. Det var 
ju inte någon gång under den här perioden vare sig att marknaden rört sig mer än 10% på 1 dag. På så 
sätt är de väl en ganska adekvat riskmatris.

BB: Det med felaktigt använd rak volatilitet det kan då rimligen inte åsyfta själva användandet av rak 
volatilitet utan kan du tänka dig några möjliga hur man skulle kunna missbruka, göra fel i ett 
användande bara med sikte på det här ordet rak volatilitet?

FC: Jag förstår ändå inte vad det skulle vara för anklagelse mot mig för även om nu jag skulle ha 
systematiskt sålt optioner som inte fångades upp av det där så skulle ju värderingsdifferensen synas på 
dagligbasis. Riskavdelningen hade till uppgift att göra egna stresstester av portföljen för att se risker 
som inte bara syntes i den här riskmatrisen. Vi hade ju också andra riskmått som var att vi inte fick 
sälja för många optioner. Vi skulle ha ett positivt antal optioner innehaft hela tiden. Jag förstår inte 
anklagelsen dessutom är det styrelsen och revisorer som har beslutat sig för värderingsmodellen och 
rak volatilitet vilket jag på något sätt anklagas för här.

BB: Edgen, skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde, den påverkas inte av att man har en 
position som hamnar utanför stresstestet?

FC: Nej, om jag säljer en position som är utanför stresstestet. Om jag säljer någonting för 100 kr och 
sedan värderar för 10 så kommer det att synas i edgen dvs. edgen är 90 kr i sådant fall.

BB: När det gäller den här värderingsaspekten och hur det gick till när trading satte priset så vilka bör 
känna till den mekanismen bäst enligt din mening? Vilka bör höras om just den mekanismen, på 
trading för exempel?

FC: Alla jobbade med andras positioner och ansvaret för att göra resultatet har fluktuerat mellan 
väldig många medarbetare. Jag tycker nog att Tamer är en naturlig person att höra. Johan Thyrén kan 
var vettigt att höra, han har slutat på HQ i februari i år, han var under många år den som förde 
dialogen med riskavdelningen och även längre bak i tiden när det förekom diskussioner direkt mellan 
trading och revisorer vilket det inte har gjort sedan 2008.På riskavdelningen naturligtvis Agneta 
Nordgren den som har varit extremt involverad i avvecklingsportföljen sista året från 2009 när den 
skapades till att den forcerades att avvecklas är Per Börgesson även Nina Hernberg.

BB: Den dokumentation som finns i samspelet mellan risk och trading det skall bestå av email finns 
det någonting annat av intresse som du känner till?

FC: Ja i det brev jag har skickat till Bergh & Co så nämner jag då vissa av dom här dokumenten, 
vegaanalysen och volatilitetsavstämningen. Volatilitetsavstämningen skickades oftast av Nina 
Hernberg till medarbetare på trading för senare information till Mikael König och berörda på ekonomi 
och jag tror utvalda styrelseledamöter. Vegaanalysen som Per Börgesson gjorde på daglig basis var en 
metod där han gjorde en uppskattning av vad det skulle kosta att marknadsvärdera positionen med 
dom principer som vi hade dvs. rak volatilitet. I stället för att använda teoretisk värdering på dom 
längre optionerna skulle vi använda implicivt och använda rätt rak volatilitet. Den skickades på daglig 
basis till Mikael König vilket han enligt uppgift skickade vidare till utvalda styrelsemedlemmar därav 
Stefan Dalbo.

BB: Det dokumentet som du nu talar om i vad mån tror du att, dom som fick dokumentet, skulle 
kunna förstå det här och läsa ut att det finns den här diffen?

FC: Ja är man läskunnig så kan man det.
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BB: Det är inte bara siffror på ett excelark?

FC: Absolut inte. Det är reda pengar i skillnad på vad effekten av vår värdering och vad marknaden 
skulle ge. Varje dag skickades till utvalda styrelsemedlemmar, Mikael König, ekonomi och ett otal 
antal människor. Du hade först den här risk- och resultatrapporten som är ca 40 sidor den gick till risk 
och ekonomi. Sedan var det en framtida dvs. där allt viktigt står. 

BB: The button line.

FC: Exakt, där stod ju även over night risk, brutto exponering, netto exponering, jag tror t.om. det stod 
… ohörbart … i dom här dokumenten som har cirkulerats. Där står också skillnaden mellan marknads 
värdering och teoretisk värdering uttryckt i edge. På daglig basis har alla inblandade alla inblandade 
varit helt på det klara med effekten om värderingen från teoretisk till marknadsvärdering.

BB: Även på det klara med om man skulle avveckla nu, idag, så skulle det få konsekvenser?

FC: Korrekt.

KN: Uträkningen av edgen görs den manuellt eller?

FC: Det sköts automatiskt i ORC-systemet.

KN: Det kan man ta ut vilken sekund man vill?

FC: Absolut. Sedan kan edgemåtten vara felaktiga men dom kan inte vara felaktiga i samma härad hur 
länge som helst. Säg att edgen står på 600 milj så kanske den egentligen om man skulle gå och rätta 
alla fel skulle den kanske vara 450, 400 eller 350 men den är i alla fall tydlig att utläsa. Då kan man ju 
göra en egen snabb analys av den genom att gå in i dom här volatilitetsavstämningarna eller 
vegaanalyserna eller låta göra en oberoende värdering av portföljen.

BB: Under tidsperioden portföljen ska avvecklas vad hände defacto med portföljen? Att man har 
avsikt en förhoppning att kunna stänga positioner så billigt som möjligt är en sak men rent faktiskt 
vad hände? Stängdes positioner eller ökade portföljen genom att man måste ta nya positioner?

FC: Det svåra här är att definiera en portföljs storlek. Då kan man ju både använda risk och 
exponering men och av omfång. En omfångsbeskrivning får ju väldigt stor betydelse om man har sålt 
en köpoption eller en säljoption med ett viss lösenpris. När marknaden står i 3600 och säljer en 
köpoption med det lösenpriset och marknaden går upp till 6000 då ökar ju omfånget av sålda optioner. 
Säg att jag säljer optioner för 200€ när den sen antar ett värde av 2400€ rent teoretiskt då tolvdubblas ju 
exponeringen av en option som har mycket mindre risk i sig. Hade jag i stället sålt en säljoption hade 
den varit värd noll. Att bara titta på omfång ger en skev bild. Sedan så gick det som sagt upp väldigt 
mycket vilket gjorde att bruttoexponeringen gick upp. De felbeslut vi fattade när vi sålde optioner av 
karaktären juni 2010, sommaren 2009, gjorde att vi hamnade ond spiral där vi hela tiden var tvungna 
att köpa optioner med kortare löptid för att hantera risken och marknaden gick emot oss.

BB: Det där blev då särskilt markant från Q4 2009.

FC: Ja, september – oktober. På något vis stod marknaden helt stilla och höll andan samtidigt som 
priset på risk gick upp. Det var ödestiget för den positionen för vi förlorade tidsvärde på dom köpta 
optioner vi hade samtidigt som vi förlorade i marknadsvärde på dom optioner som var sålda eftersom 
volatilitets nivån gick upp. Det blir ju också då en anomali i tanke på den historiska volatiliteten 
sjunker under den perioden samtidigt som priserna på dom här sålda optionerna 2010 går upp vilket 
gör att då går ju skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde i taket.

BB: Problematiken kring tradingportföljen om man skulle avveckla eller inte och ta nya positioner 
och allt det där. Vem känner, förutom du, bäst till dom resonemang fördes löpande?
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FC: Det måste vara Mickael König som jag diskuterade mest med. Dom som kunde det där, de 
frihetsgrader jag fick från riskavdelningen för att kunna avveckla portföljen på kortare tid och dom 
mandat jag kunde erhålla från Mikael König och hans tur sen styrelse för att ta förluster istället för att 
rulla in i framtiden.

BB: Har du någon idé om eventuella dokument i sammanhanget som speglar det här?

FC: Jag kan tänka mig en hel del bilagor till styrelseprotokoll. Styrelseprotokollen i HQ AB var ju av 
karaktären beslutsprotokoll. Men inför varje styrelsemöte har König gjort omfattande power point 
presentationer ibland enda upp till 100 sidor, där 15 sidor kan ha handlat om tradingportföljen och den 
utvecklingen.

BB: I styrelseprotokoll 17 maj 2010 behandlas ett scenario om en avveckling som landade på minus 0 
– 500 milj. Det finns ingen hänvisning till något dokument. Känner du till om vad jag talar om för 
dokument?

FC: Jag var tyvärr ganska urkopplad ur processen, min trovärdighet var nere på noll. Jag hade velat 
stänga, fick inte. Jag hade ingen bra position. Kring den 15 – 16 april så tillsattes av styrelsen en 
avvecklingsgrupp där Catharina Lagerstam ingick. I gruppen ingick även Stefan Dalbo, Kurt 
Lundström, König och någon mer. Dom fick i uppgift av styrelsen att börja skissa på olika 
avvecklingsförslag. Jag var delaktig i vad jag tyckte vilken väg man skulle gå. Då la jag fram förslag 
som hade namnet FC alternativ 300 milj kr, FC alternativ 500 milj kr och FC alternativ 150 milj kr 
osv. Sedan vet jag inte vad som hände på styrelsemötet då var jag inte med i matchen.
Jag har några få dokument kvar som finns hos min advokat.

 Fortsatt förhör kl. 10.00 efter ca 10 minuters paus.

BB: Dom analyser som risk upprättade, vegaanalyser och volatilitetsavstämningar, var dom 
diskussioner i något sammanhang alltså konsekvenserna av dom kommit fram till?

FC: Jag deltog oftast inte i diskussioner om volatilitesavstämningar. Det var ett jämkande där vi fick 
gå i svaromål mot diskrepanser som fanns som risk inte ansåg vara okej. Det var risk som bestämde 
värdet.
Underlaget skickade risk till vd och styrelsen. Det var aldrig så att styrelsen tog upp en diskussion 
med mig med det här som underlag.

BB: Pratade du och König om dom här sakerna?

FC: Ja, han pratade med mig på daglig basis om utvecklingen i tradingportföljen. Dom här 
vegaanalyserna som han beställde av Per Börjesson fick jag se ibland och ha en kommentar till varför 
siffrorna kanske förändrats. Han ville då se en trend på att diskrepansen mellan marknadsvärderingen 
med rak volatilitet som input och då teoretiska värderingen, att värderingsgapet skulle minska att det 
fanns en trend i det. När det inte fanns det kunde han fara ut och be om en förklaring. Förklaringen 
kunde vara att marknaden gått emot oss, dina siffror är fel men jag fick inte vegaanalyserna 
regelbundet.

BB: Diskrepansen mellan marknadsvärdet och åsatt värde eller bokfört värde. Om man jämför deras 
analyser med begreppet edgen är det sammanfallande?

FC: Absolut. Menar du Fi eller HQ?

BB: Nej, edgen är väl konsensus om hur stor den är i olika situationer?

FC: Edgen som står på framsidan är helt enkelt marknadsvärde jämfört teoretisk värdering.
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BB: Kan du berätta lite om vad veckomötena gick ut på, vilka som deltog om det finns något 
dokumenterat något i det sammanhanget.

FC: Det fördes inget protokoll på dessa möten men dom var regelbundna, 9.20 antingen på Öresund 
eller på Königs kontor. Ständiga medlemmar var jag själv, König, Dalbo och Qviberg, så banken 
ordförande och moderbolagets ordförande samt vd för HQ.

BB: I vad mån diskuterades den problemportföljen?

FC: Jag kan inte minnas ett enda möte där den inte diskuterades.

BB: Vad gick diskussionen ut på?

FC: Hur mycket det skulle kosta att stänga just nu och vilka åsikter som fanns om vi kunde stänga den 
billigare genom att vänta.

BB: Faktorn att hur mycket det skulle komma kosta att stänga den nu. Fast det någon konsensus bland 
er som deltog i mötet på den siffran, storleksordningen.

FC: Vi använde oss väl av, utan att jag fick se siffrorna, den här vegaanalysen. Jag kunde ju göra en 
vegaanalys själv. Inte för jag vet exakt vilka siffror som Per hade använt men jag kunde ju i alla fall 
hamna i samma härad och då hade vi den som diskussionsunderlag. Jag kunde säga ska vi värdera 
allting som marknaden gör eller stänga på det viset, stänga risken och exponeringen så 250 milj eller 
300. Då skulle vi haft kvar den delen avd edgen som kom ifrån skillnaden värderingsmodellen rak 
volatilitet och skewhets antaganden. Edgen var uppdelad på flera komponenter.

BB: Dom här mötena och diskussionen kring tradingportföljen dom avhandlar till stor del, vad 
kommer det att kosta idag att stänga?

FC: Ja det skulle jag vilja säga. Den andra tradingdelen hade en underliggande intjäning. Kanske inte 
så hög som vi hoppats på men den hade i alla fall en möjlighet att finansiera en stängning .. ohörbart ..

BB: När ni nu diskuterar om just den här aspekten om man bortser från december 2009 utan tar då 
tidigare under 2009 års gång. Vad var generellt din inställning och dom andras inställning? Är det 
någon som är mer för okej vi får ta det där nu?

FC: Jag hade velat vara mer aggressiv redan under sommaren.

BB: Då låg du rätt bra till?

FC: Ja, marknaden gick vår väg vi tjänade pengar. Det hade varit ett bra läge i och med 
bruttoexponeringen gick upp så mycket. Det är ju en risk i sig att positionen blir stora. Om du har hör 
bruttoexponering påslaget från clearinghuset blir ju en procentsats av bruttoexponeringen, så att om 
bruttoexponeringen blir stor så blir ju då säkerhetskravmassan stor.

BB: Det är SEB som vill ha större säkerhet?

FC: Ja framför allt är det dom. Under den perioden använde sig SEB bara av EUREX eget 
säkerhetskrav. Det är under den senare perioden SEB åsätter högre säkerhetskrav på våren för att 
stresstesta oss, banker gör ju ofta så. Men det fanns ingen vilja att ta förluster.

BB: Nej, var det konsensus från dom övrigas sida?

FC: Jag tror att König gärna hade tagit förluster också i ett tidigare skede.

BB: Vem var mest emot?

FC: Absolut Mats Qviberg.
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BB: Uttryckte dom vid dom här mötena rent generellt någon förhoppning som motiverades om varför 
det skulle vara bättre att skjuta den här problematiken framför sig?

FC: Fram till sommaren 2009 så gick saker och ting enligt plan. Det egentligen ingenting att anmärka 
på hur avvecklingsportföljen utvecklades. Vi tjänade pengar både i avvecklingsportföljen och den 
vanliga tradingen gick bra. Vi var på väg ur en finanskris. Det fanns mycket att ta hand om när det 
gäller nyfusionerade bolaget med Glitnir och HQ. Vi skulle omorganisera företaget med tre 
affärsområden asset management, investment banking och private banking det fanns en enorm 
framtidstro och omsvängning att marknaden var i en stor förändring både strukturmässigt och att 
marknaden gick upp. Det fanns så mycket saker att ta i, vi kände oss kraftigt underbemannade för alla 
dom projekt som vi ville sjösätta och förverkliga. Det var först under hösten när marknaden gick 
kraftigt emot oss dvs. marknaden stod stilla och optionspriserna gick upp och saker och ting kom lite 
mer under kontroll i dom andra affärsområdena som vi hade tid att fokusera mer och mer på den här 
portföljen.

BB: Var ni positionerade rent generellt med övervikt på ett uppgångsscenario?

FC: HQ är i hela sin, som alla sådana här finansbolag med tonvikt på asset management och 
kapitalförvaltning, det är som en option på underliggande marknad. För när marknaden går 10% om vi 
då är någorlunda väl positionerade i våra kunders portföljer och fonder så går underliggande basvärdet 
för dom avgifter man tar ut upp med 10%. När HQ:s kapital under förvaltning steg från 50 miljarder 
till 90 så ändrades ju bruttointjäningen på HQ till upp med ungefär 400 milj per år så det fanns ju en 
enorm hävstång på uppsidan när marknaden vände upp igen.

BB: Ska jag tolka det som att om marknaden hade gått upp kraftigt så hade den portföljen utvecklats 
positivt?

FC: Portföljen i sig hade gillat att det gått upp men framförallt behövde den under hösten att det rörde 
sig och samtidigt att optionspriserna återgick till sitt historiska värde men det hände precis tvärt om 
dvs. marknaden stod blick stilla från september – december.

BB: Så det önskvärda scenariot är alltså att det skall börja röra på sig ordentligt?

FC: Röra på sig, gärna med en trend åt något håll. Gärna uppåt för då sjunker optionspriserna. Upp 
hade varit helt rätt.

BB: När ni sitter där på måndagsmötena att folk uttrycker en förhoppning om att marknaden ska 
utvecklas på det sätt man önskar nämligen att det skall röra ordentligt och att det skall vara en 
uppåtgående trend. Fördes det några sådana resonemang vi tror att det kommer bli det här scenariot?

FC: Det var mer så här att så här stilla kan inte marknaden stå. Den tokparkerade under hösten 2009 
vilket då var förödande för vår portfölj.

BB: Man hoppas att framtidsutvecklingen ska bota problematiken som finns i värderingen. Är det en 
riktig reflektion?

FC: Det är nog korrekt.

BB: Positionerna kommer så småningom till en vägs ände. Då kan man tänka sig att man förnyar 
positionen, man rullar den framför sig.

FC: Ja.

BB: Diskuterades det på måndagsmötena att vi skall inte stänga nu men då måste vi rulla vissa?

FC: Problemet, ett faktum, när en option som är utställd närmar sig förfall så ökar hävstången på 
optionen med tiden blir kort. Då finns det en stor möjlighet att man blir stretchad i sina risklimiter så 
att i det läget blir man tvungen att stänga den här positionen för att klara sina risklimiter. Om man då 
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inte har mandat att realisera förluster som den här stängningen motiverar så måste man öppna en ny 
position för att hitta … ohörbart ….

BB: En ny lösentid?

FC: Exakt.

BB: Då kanske man för ett brutto resonemang eller netto resonemang, man går över från 1 till 2. När 
den här stängs så realiseras en kostnad en förlust. När 2 öppnas bokförs en motsvarande vinst?

FC: Ja.

BB: Då kan man ha minus där och plus där eller så kan man ha ett nettoresonemang. Förstår du vad 
jag menar?

FC: Ja.

BB: Vad gjorde man då inom HQ?

FC: Nej alla positioner…. Det realiserade resultatet är det realiserade resultatet så att du byter 
realiserat… Det är inte säkert att den positionen du stängde var den som åsamkat den förlust utan det 
kan ju vara en tidsvärdesförlust i någon annan del av portföljen. Men när man stänger en position då 
realiserar man ett resultat, det behöver inte nödvändigtvis var negativt. Om du har sålt en option för 
400 och nu när du köper tillbaka den så hävdar du att den är värd 50 men du köper den för 100. Du 
realiserar faktiskt ett plusresultat när du köper tillbaka optionen även om du förlorar 50 i 
värdediskrepans när du har det bokförda värdet och det betalde värdet. Men sedan bokförs kanske ett 
orealiserat resultat på 50 eller 40 i en annan position som öppnas för att kompensera för den här… 
mot bokfört värde. Det blir två olika realiseringar här ett realiserat resultat rent redovisningstekniskt 
och ett realiserat resultat jämfört med bokfört värde. Dom behöver inte ha samma tecken eller samma 
storlek.

BB: Jag vet inte om jag blev så mycket klokare där men bokföringsmässigt du säljer en sak, minus 50 
då bokför du minus 50 och så köper du en ny och så bokför du plus 50. Då kan man tänka sig att man 
redovisar noll eller att man redovisar minus 50 och sedan plus 50 som jag har tolkat det så gör man 
det sistnämnda.

FC: Det gör man nog, redovisning är inte min starkaste gren.

KN: Att agera på det här sättet var det någonting du själv kommit på eller hade ni bestämt att rulla på 
det här sättet?

FC: När dom säger att jag inte få ta förluster att det inte medges att realisera förluster då säger jag att 
jag då måste jag skjuta positionen in i framtiden.

BB: Då säger dom?

FC: Då accepterar dom det.

BB: Fanns det någon alternativ lösning om man inte ska ta förlusten än att ta ny position?

FC: Nej det kan jag inte se.

BB: Nej inte jag heller men jag är inte så insatt i frågan därför frågar jag dig.

FC: Skall du realisera en förlust och inte får förlora pengar då måste du öppna en position som ger 
motvärde.

KN: Du sa dom vilka är det?

Förhör med Crafoord, Björn Fredrik; 2010-09-22 09:40   diarienr: 9000-K1634-10
  16

Tim Floderus


Tim Floderus


Tim Floderus


Tim Floderus




FC: Dom det är ju dom på måndagsmötena vi pratar om. Jag förde ju också dagliga dialoger med 
Mikael König. Han hade ju diskussioner uppåt som jag inte vet utkomsten av.

BB: Har diskuterat enskilda positioner eller bara det faktum att nya positioner tas?

FC: Vi har både diskuterat … ohörbart …. Sedan är det så om dom hade motsatt sig att jag rullar in 
positioner i framtiden då fanns det ju all anledning att ingripa. Alla transaktioner och positioner 
redovisas ju öppet på daglig basis. Det var ju ingen hemlighet.

KN: Var det flera än du som gjorde på det här sättet med portföljen?
FC: Ja, jag skulle säga att mindre än hälften av dom transaktioner som har utförts i den här portföljen 
har jag gjort det har varit andra medarbetare på tradingen som har mångt och mycket skött dom här 
positionerna i och med att jag har haft andra arbetsuppgifter. Underliggande DAX handlas mellan 
8-22 varje dag. Det är svårt att sitta med skärmen mellan 8-22 och sköta lite strukturaffärer, 
corporate finans uppdrag och den administration som ändå krävs för att dra runt 80 anställda på 
investment bank.

BB: Dom som då rullade positioner framför sig på det här sättet och som då gjorde det förutom du, 
alltså själva handgreppet, hur fick dom reda på att dom skulle göra det?

FC: Vi förde en dynamisk diskussion där dom också hade info på vilka optioner som vi borde köpa 
och sälja. Positionen är ju föränderlig hela tiden, tiden går underliggande värde rör sig 
optionsprisnivån går upp och ner. Deras jobb likt mitt har ju alltid varit att identifiera undervärderade 
optioner och övervärderade optioner och att försöka göra utnyttja dom felprissättningar som vi ansåg 
fanns där.

BB: Jag tänkte närmast nu på det här vägvalet som ni har på ett måndagsmöte, ska vi stänga eller rulla 
vidare, den vägvalssituationen den sitter ju inte andra på trading och gör utan du har fått den inputen 
där på måndagsmötet?

FC: Ja.

BB: Stäng inte rulla vidare. Hur delgavs då dom andra som också utförde själva hanverket att det här 
är inriktningen vi skall rulla den vidare?

FC: Jag hade dagliga diskussioner med Tanum Torum och Johan Thorén om positioners 
sammansättning.

BB: Fick dom då del av det som du hade fått på måndagsmötena att vi ska inte stänga vi ska rulla 
vidare? Har du berättat för dom dynamiken bakom vägvalet?

FC: Ja dynamiken bakom var ju att dom ville inte ta förluster.

BB: Nej just det.

FC: Det har jag kommunicerat med både Tanum och Johan.

BB: Så Tanum och Johan dom är medvetna om att ni har en strategi att rulla vidare för att inte ta 
förlusten idag?

FC: Exakt, dom kan inte göra ett fullgott jobb med den här portföljen om inte dom har övergripande 
riktlinjer klara för sig.

KN: Finns det något alternativ än att göra på det här sättet om man inte ska ta några förluster?

FC: Nej, skulle det vara kreativ bokföring? Istället för att rulla skulle vi ju kunna helt sänkt priserna 
på dom korta ännu mer eller någonting sådant men det är ju kreativ bokföring då frångår vi 
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värderingsprinciperna det hade väl inte varit helt korrekt gjort.

BB: Sammanfattningsvis den här raden i anmälan – rullat gamla förluster framför sig med så stora 
volymer att det måste ha uppstått stora transaktionskostnader utan rimlig uppsida för banken.Rulla 
förluster framför sig det är alltså vad blivit instruerad att göra?
FC: Jag förstår inte ens vad dom menar med gamla förluster för positionen fanns där på dagligbasis 
när riskmandatet av olika anledningar överskreds och vi inte hade möjlighet att stänga positionen och 
ta förluster. Det handlar inte om att rulla gamla förluster det handlar om att managera en portfölj som 
finns där varje dag. Om man då måste managera den för att minska risken då måste man köpa någon 
option och sälja någon option.

BB: Man måste antingen stänga och ta förluster eller ta en ny position för att, det som kallas för 
rullning.

FC: Exakt.

BB: Det här med att det då avser så stora volymer så att själva volymtagandet i sig skulle innebära 
någon form av skada?

FC: Jag förstår inte för transaktionskostnaden är ju i relation till volymen. En stor position skulle då 
ju… om du har en stor transaktionskostnad så måste den ju, om man anser att marknaden är effektivt 
prissatt, så borde ju en större position ha en större möjlighet att tjäna pengar. Dom är i relation med 
varandra. Det är ju inte så att en position tas för att det där kan man aldrig tjäna pengar på det är för 
mycket transaktionskostnader, jag förstår inte resonemanget.

BB: Om man bortser från transaktionskostnaderna så kan man tänka sig att när man då ska rulla kan 
gör det i olika skepnader. Man kan ta en väldigt stor position som dels botar den gamla och dels 
innehåller nya moment. Har du någon känsla för om man rullade genom att ersätta A med B och dom 
är likvärdiga i storlek eller att man tog en position som var så att den föll utanför 
väsentlighetskriteriet?

FC: Jag förstår inte?

BB: Det finns en regel som säger om man skall lägga den i nivå eller inte så finns det ett regelsystem 
om att minst 50% ska vara omsatt tre dagar i veckan och den händelsen skall inträffa X antal gånger 
under en tremånaders period för att optionen skall bli förmån för ett teoretisk väderring och inte 
marknadsvärdering.

FC: Ja. Först och främst det där aktivitets kriteriet är ju satt av revisorerna, risk och ekonomi i samråd. 
Vi kan ju inte styra över en option i efterhand sen ska anses vara aktiv eller inte för det beror ju på 
andra omständigheter som jag inte kan styra över. Jag har aldrig tagit en position med det här 
aktivitets kriteriet som underliggande parameter. Jag försökte hitta optioner som jag ansåg vara 
felvärderade köp eller säljmässigt. Det var ju inte så att jag letade upp en option som inte omsattes för 
att sedan själv få en stor andel av den på så sätt undkomma det här.

BB: Man kan teoretiskt sett tänka sig att vid utställandet av optioner att man då kan anpassa sig till det 
aktivitetskriteriet vad jag förstår eller är jag fel ute?

FC: Nej men du kan sedan aldrig styra i framtiden. Normalt sett rullade vi saker in i framtiden av 
naturliga orsaker hamnade i ett icke aktivt men ju längre tiden gick så var ju sannolikheten större och 
större att dom skulle betraktas som aktiva. Det är en process vi inte kan styra över.

BB: Den här omflyttningen av en position från, som ursprungligen hamnade i nivå 3 till nivå 2 eller 1, 
hur ofta förekom det?

FC: Det var ganska vanligt förekommande. Det var separat körning men utseende på filen var väldigt 
likt den här volatilitetsavstämningen för det inkluderade ju också alla optioner så jag antar att 
volatilitetsavstämnings filen låg till grund för den här aktivitetskörnings grejen.
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BB: Den som då lyfter ut det ifrån nivå 3 och lägger den i 1 eller i nivå 2 det är då alltså?

FC: Risk.

KN: När tillkom aktivitetsregeln?

FC: Jag undrar om det inte var i samband med bokslutet 2009.

BB: Våren 2009?

FC: Nej, jag tror det är en senare uppfinning. Jag är inte säker däremot så vet jag att efter bokslutet 
2008 så var revisorerna väldigt tydliga att risks och ekonomis självständighet och ansvar för att gör ett 
bokföringsmässigt resultat poängterades väldigt noga vid ett 2009 på våren. Där dom sa att trading 
sätter sitt resultat det är helt oväsentligt för revisorerna sedan kommer risk och ekonomi in och gör ett 
eget resultat ett bokföringsmässigt resultat efter det går revisorerna in och tittar på det sedan är det 
styrelsen är det styrelsen som beslutar, det kom 2009. Aktivitetskriteriet kom senare men jag kan inte 
svara när. 

KN: Har du någon aning till bakgrunden varför det tillkom?

FC: Det måste ha varit någon ändring i dom här redovisningsreglerna. Dom optioner som är aktiva 
ska värderas enligt marknaden och sedan kommer HQ och HQ:s ekonomi- och riskavdelning gjorde 
då ihop med revisorerna, arbetade fram ett kriterium där jag inte var delaktig. Jag vet inte när det 
skedde. Jag har för mig att det där var någonting som bara gjordes under år 2010.

BB: Vid dom tillfällen det skedde en överflyttning från nivå 3 till nivå 2. Har du någon uppfattning 
om vad tendensen var när det gällde omvärderingen av positionerna? Blev den värderad till ett lägre 
pris än det ursprungliga?

FC: Det fanns inget mönster där. Det kunde var en enorm omsättning i en option som hade ett långt 
daterat slag då kunde den få resultatutslag av ad hock karaktär beroende på … ohörbart … Du kunde 
ju ha haft en arbitrage position på dvs du hade köpt en köpoption med lösenpris 5000 och sålt en 
säljoption med lösenpris 5000 lika många gånger och hedgat med en underliggande termin. Då kunde 
säljoptionen betraktas som aktiv men inte köpoptionen. Då värderades köpoptionen teoretiskt och 
säljoptionen marknadsmässigt. Då är det lotto åt vilket håll den här arbitrage positionen var åsatt, hur 
det skulle slå bokföringsmässigt. Det fanns ingen trend i att det här aktiva marknadskriteriet skulle 
höja eller sänka resultatet.

BB: När det gäller det här valet att rulla en position framför sig så har du nämnt måndagsmötena som 
ett samtalsforum och med dom på trading. Har du varit med på styrelsemöten eller talat 
styrelseledamöter om det här valet att ta fram förluster idag eller ta nya positioner?

FC: Jag har deltagit i styrelsemöten framförallt våren och sommaren 2009 jag var alltid stand by ifall 
styrelsemedlemmarna på styrelsemötena ville tala med mig eller få förtydliganden. Jag har deltagit vid 
en handfull olika styrelsemöten och föredragit tradingens, hela mitt affärsområde egentligen.

BB: Men just den här lilla aspekten att ska vi ta förlusten nu eller ska vi ta nya positioner?

FC: Jag var inte med i diskussionen så jag vet inte riktigt vad som framkom där utan jag föredrog min 
syn på situationen en nulägesanalys och mina scenarier på framtiden sedan gick jag därifrån och fick 
sedan det återgivet av König att vi kör på som vanligt. Det var inte så att jag på alla måndags möten 
fick explicita order att rulla vidare utan vi kör på som vanligt. Stäng så fort du kan och går det inte att 
stänga nu ta det lugnt.

BB: Dina föredragningar på styrelsemötena har inkluderat resonemang om just den här problematiken?

FC: Det har inkluderat resonemang om vad det skulle kosta att stänga exponeringen framförallt under 
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sommaren 2009.

BB: Har dom förstått och varit medvetna om alternativet till att stänga är att ta en ny position?

FC: Ja det måste dom ha insett. Det krävs ganska lite för att förstå att om man inte stänger en position 
och realiserar ett resultat så måste man istället, om man nu är tvungen att minska exponeringen i form 
av risk, öppna nya positioner för att kompensera för dom realiserade förlusterna man skapat.

KN: Vad har din intuition varit, att göra på det här sättet eller på något annat sätt?

FC: Intuitionen var att jag tyckte att det var bra läge att stänga i somras 2009. Att det gick käpprätt åt 
helvete Q4 2009 då kände jag att det här får jag ingen rätsida på, jag vill minska exponeringen vilket 
jag kommunicerade på ett möte i december.

KN: Har det framgått under 2009 förutom det du skriver i brevet i december att du ville göra på det 
här sättet.

FC. På sommaren diskuterade jag både med tradingavdelningen och Köning att det var ett bra läge att 
ta förluster. Men firman var väl lite berusad av framgången vi hade ju tjänat pengar i portföljen och så 
länge man tjänar pengar, det har väl varit ett konstant problem under hela den tid jag varit på HQ att 
man är extremt okritisk mot sina affärsområden så länge det går bra. Jag tror att ingen riktigt tog på 
allvar att jag tyckte det var bra läge att stänga under sommaren. Man ville inte ta förluster.

KN: Framfick det att du hade den uppfattningen?

FC: Jag diskuterade med min riskchef Agneta Nordgren när hon sa att du får inte överskrida dina 
limiter då sa jag då vi 100 milj och stänger, det kan vara ett bra läge.

BB: Vad tyckte hon?

FC: Vi hade många telefonkonferenser under min semester men summan blev att vi tyvärr rullade in 
saken i 2010 och det var fel beslut. Jag sa att antingen tar vi förluster på 100 milj och hamnar i ett läge 
där risken är under kontroll så allting ser bra ut, det hade kostat 100 milj, eller så rullar vi in det här i 
2010 och då kommer riskerna se bra ut, ja sedan var jag ju jag med på beslutet och lät Tamer exekvera 
det här när jag var borta. Med facit i hand var det idiotiskt.

KN: Du säger att du lät Tamer genomföra det här. Det måste väl ha varit någon sorts diskussion för att 
han skulle genomför det här?

FC: Jag ställde då risk, Köning och olika styrelsemedlemmar som var involverade i det här… Jag sa 
att det kostade 100 milj att stänga positionen så att risken är under sitt mandat eller så kan vi rulla in 
det här i 2010, då ökar ju positionens exponering men vi kommer att klara riskmandatet.

BB: Alltså den här over night limiten?

FC: Ja.

BB: Tidsfaktorn på sådana här instrument alltså tidvärdet på en …

FC: Det finns ju flera saker som styr tidsvärdet, hur nära det underliggande värdet är. Löptiden 
påverkar på det sättet att tidsvärdeseroderingen minskar ju eftersom tiden 1 dag är ju mycket mindre 
på ett 12 månaders instrument än vad1 dag är på 30 dagars instrument. Genomsnittet är ju ett större 
tidsvärde för en kort option än för en lång option.

BB: Men tidsvärdet sänker väl värde….

FC: Absolut, om du är lång i en kort option och lång i en lång option så tappar den korta optionen 
värde mycket snabbare.
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BB: Du skriver angående måndagsmötena att information lämnades muntligen och sms. Är det 
någonting som du har kvar?

FC: Ja jag har ju 600-700 skickade sms i min telefon.

BB: Är dom kvar?

FC: Jag vet hur många som är kvar men du kan i alla fall se ett mönster att jag på dagligbasis har 
informerat Mats Qviberg om resultatet varje dag på tradingen. Jag kan visa att han har återkopplat och 
inte sällan har han ringt och velat haft mer information om varför ett resultat uppkommer framförallt 
om vi förlorade pengar så ville han ha en förklaring.

BB: Måndagsmötet december 2009 som du skriver om på sidan 2. Berätta om mötet där det 
diskuterades om att stänga halva portföljen.

FC: Ja, jag hade innan mötet naturligtvis pratat med König som jag hade en daglig kontakt med. Där 
jag uttryckte min frustration och min oro för att det här är inte hållbart längre vi måste börja minska 
våra positioner. Jag kan inte leva med den här risken. Mikael var naturligtvis också oroad precis som 
jag ville han helst att vi skulle fatta det här beslutet. Vi framställde våran önskan eller Mikael gjorde 
det. Jag har för mig att han istället, han var lite orolig för den eventuella reaktionen från Mats och 
Stefan, körde en trevare att vi skulle ta 80-100 milj i förlust medans jag hade pratat om 150. Mats 
tittade på och frågade vad tycket du? Jag tycker vi ska ta 150 sa jag för det är det vi behöver för att 
minska … ohörbart… Mats svarade då att man skall aldrig släppa väder offentligt det här ska vi lösa 
som vi sagt tidigare dvs vi ska inte förlora några pengar eller i alla fall väldigt lite.

BB: Vad är då den underliggande förhoppningen att ni inte skall förlora pengar? Är det en 
förhoppning om att marknaden kommer att utvecklas?

FC: Ja det är väl det enda sättet att saker och ting skall återgå till någon slags normal värde.

BB: Man kan ju tänka sig antingen att inriktningen är att vi skjuter förlusten framför oss så länge det 
går eller också att vi skjuter positionerna framför oss i förhoppning om att det utvecklas sig på ett visst 
sätt.

FC: Absolut var det så att det fanns en förhoppning om att det skulle utveckla sig på ett bra sätt. Saker 
och ting hade ju gått vår väg fram till sommaren 2009 men nu gick den kraftig emot oss. Men även 
efter jul började marknaden gå vår väg igen vilket kanske vaggade in oss i lite falsk säkerhet. Det är 
en ständig föränderlig process derivatpositionens hantering.

BB: Siffran 150 milj den är rätt ju rätt överensstämmande med det redovisade resultatet för 2009. 
Fanns det några resonemang vid det här mötet om den aspekten att årsredovisningen då skulle landa 
på ett noll resultat i princip i HQ om man tog förlusten?

FC: Nej så långt kom aldrig diskussionen.

BB: Vem uppfattade du då som bestämde att nej vi skall köra på med tidigare strategi?

FC: Det var Mats som var den tongivande.

BB: Framförde König några understödjande argument för din linje?

FC: Ja det var ju han som propagerade först sedan var det bara att jag ökade på summan.

BB: Dalbo var han med där?

FC: Ja, han var nog ganska tyst och reserverad.
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KN: Hade han ingen uppfattning i frågan?

FC: Dalbo uttalade sig inte alltid så kraftfullt i Mats Närvaro.

BB: Du skriver i brevet om i mellandagarna 2009 om riskchefens, Agneta Nordgren, uppfattning 
gällande värderingarna inför bokslutet. Kan du utveckla det lite grann.

FC: Hon ringde upp mig och sa att hon hade inte för avsikt att acceptera dom värderingar som vi hade 
i systemet utan hon ville göra en egen värdering. Hon var också medveten om att jag ville ta den här 
minskningen av positionerna under början av december. Hon hade också propagerat för att vi skulle 
minska riskerna under hela kvartal 4. Jag blev irriterad när Agneta ringde för att jag sa att det här är ju 
absolut det dummaste vi kan göra dvs. värdera om en position utan att stänga den. Det minskar inte 
risken men det kommer däremot att göra att vi får en enorm fokus från marknaden vilket gör att det 
ytterligare kan bli svårare att stänga en position. Att komma på det här 3 dagar innan årsskiftet, det är 
inte då likviditeten för att stänga sådana här positioner är som allra bäst. Det här är inte mitt beslut ni 
får värdera exakt hur ni vill, König var borta så Dalbo ryckte in i hans ställe. Vi hade ett möte där vi 
värderade option för option ja det var ganska klart hur skillnaden mellan den teoretiska och 
marknadsvärderingen var. Dalbo fällde vid tidpunkten ett intressant citat som fastnat i mitt huvud 
problemet är att vi ligger fel både på dom köpta och dom sålda optionerna, dom vi har köpt värderar 
vi för högt och dom vi har sålt värderar vi för lågt. Jag var med ett tag sedan kom Agneta och Stefan 
till någon kompromiss om hur vi skulle värdera dom här olika positionerna. Det medförde ungefär en 
nedskrivning med ungefär 35 milj kr.

BB: Vad var hennes utgångspunkt innan kompromissen?

FC: Jag tror inte hon hade någon. Hon ville värdera ner positionerna. Jag tyckte att 35 milj varken 
gjorde till eller ifrån i det läget. Hon nöjde sig med det, jag tror att hon tänkt sig en större 
nedskrivning men att Dalbo motsatte sig det.

BB: Nedskrivningen som sker Q4 2009, det som avser tradingportföljen, din minnesbild är att det är 
35 milj?

FC: Ja dom sista dagarna på året värderade vi ner positionerna med 35 milj och då fick vi ett 
rörelseresultat minus 49.

BB: Dom andra mellan 35-49 dom här 14 vad bestod dom av?

FC: Den andra tradingens resultat och sedan är det kostnader, löner, transaktionskostnader, aktielån 
och allts sånt. Vi hade ungefär kostnader på 10-12 milj per kvartal för att dra runt tradingen med 
utvärderade kostnader på koncernnivå.

BB: Men i dom här 14 ligger då inte några realiseringar kopplade till problemportföljen?  Man kan 
tänka sig nedskrivning av värde minus 35 sedan kan man teoretiskt tänka sig att några positioner har 
realiserats med minusresultat. 

FC: Jag kan inte särskilja det där. Resultatet var 49 jag kan tänka mig att kostnaden skulle ha varit 
ungefär 11-12 dvs. då är resultatet totalt sett på marknadslagernivå minus 35, 37. Sedan vet inte jag 
om den andra delen av tradingen gick plus eller minus, jag vet faktiskt inte det. Men nedskrivna 35 
var ju lejonparten av resultatet i alla fall. Jag kan inte svara på om avvecklingsportföljen förlorade mer 
än 35 och dom andra tjänade….

KN: På måndagsmötet var du inne på vinstvarning. Vad var anledningen till att du ville vinstvarna.

FC: Jag ville fort ta ner positionerna då måste man. Först stänga positionerna och sedan meddela 
marknaden om att man faktiskt avser… att resultatet påverkas negativt. Det är ju ingenting man kan 
undanhålla enligt börskontraktet. Det kan inte komma ut som en chock i bokslutet 27 dagar senare 
efter årsskiftet att – ja så hade vi en tradingförlust på 150 milj. Det var väl också ett sätt att få lite 
effekt på det här, vi måste agera kraftfullt. Det är ju inte mitt beslut att vi ska vinstvarna. Om vi talar 

Förhör med Crafoord, Björn Fredrik; 2010-09-22 09:40   diarienr: 9000-K1634-10
  22



om 150 milj i förlust så blir det ju effekten för styrelsen och vd att ta det beslutet det måste 
kommuniceras till marknaden.

KN: Det finns ju vissa regler för det här med vinstvarning men vad är din intuition är portföljen rätt 
eller fel värderad?

FC: Jag diskuterar nu inte riktigt i dom termerna utan snarare att den här risken är för stor vi måste 
minska exponeringen. Portföljen var ju rätt värderad enligt dom instruktioner vi hade fått. I det här 
läget var det en unik marknadssituation marknaden står stilla det innebär att den historiska 
volatiliteten krymper ju sakta ihop dvs. enligt vår värderingsmodell så ska längre optioner värderas 
ner samtidigt så ökar dom i värde då öka ju diskrepansen mellan bokfört värde och marknadsmässigt 
värde, det blir dubbelfel. När man då är inne i ett läge där man inte förstår marknaden. Jag förstår inte 
hur optionspriserna kan gå upp samtidigt som marknaden inte rör sig dvs. att dom köper dom här 
dyrare och dyrare fast optionerna inte realiserar den volatilitet som dom prissätts på. En marknad som 
man inte förstår ska man inte ha maximal exponering i. Det skrämmer en erfaren trader att inte förstå 
hur marknaden prissätter saker och ting. Mitt beslut att vilja minska positionen var att det här är en 
marknad jag inte förstår då vill jag inte ha så här mycket exponering.

KN: Du att nämnde att du värderade enligt dom instruktioner som vi hade.

FC: Ja från revisorer och ….

KN: Har någonsin funderat på om instruktionen var rätt eller fel?

FC: Alla värderingsansatser har sina brister. Om du tittar på marknaden och försöker applicera en 
skew-kurva så kommer du aldrig att ligga exakt som marknaden. Du kommer alltid tycka att vissa 
optioner handlas på fel sida om din skewhetskurva. Du kommer att köpa dom som du tycker är billiga 
och sälja dom du tycker är dyra det ligger i sakens natur att ha ett högre bokfört värde jämfört med 
marknadsvärdet.

BB: Hade ni det innan 2007 också när portföljen gick bra?

FC: Ja det hade generellt sett men det fanns tider där vi hade…. Tendensen är om man då tycker att 
marknaden värderar portföljen högre än man själv gör då har man en tendens att sälja dom optionerna 
och ta hem vinsten.

BB: Hur kom du fram till prislappen 150 milj för halva portföljen?

FC: Det var nog ungefär på samma sätt som Per gjorde sin veganalys dvs. om jag säljer ut mina 
decemberoptioner här så kostar tidsvärdet hälften och köper in hälften av dom junioptioner som jag är 
kort, så skulle det kosta 150 milj.
När det gäller det här måndagsmötet så är det ju såklart, dom här personerna jag pratade med, det kan 
ju finnas andra minnesbilder än dom jag har här men både Tanum Torum, Johan Thyrén och Agneta 
Nordgren hade jag informerat innan eller i anslutning till mötet att det här ämnar jag göra.

BB: Då nämnde du den här siffran också?

FC: Ja.

KN: Finns det någon sorts dokumentation på dom här måndagsmötena?

FC: Nej.

BB: Du skriver vidare på sidan 3 om externrevisorernas kritik av värderingsmodellen kan du utveckla 
det.

FC: Jag deltog i ett möte den 18/12 2008 jag kan inte säkert säga vilka som var med mer än att jag vet 
att Johan Thyrén var med från tradingen, Agneta Nordgren då hade KPMG radat ihop ett antal 
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revisorer där. Den som anförde det hela hetteTorgeander men även dom vanliga revisorerna som 
hjälpte HQ var med. På grund av dom nya bokföringsreglerna som skulle införas 2008, antar jag, så 
hade dom fått våra novembersiffror för 2008. Vi hade då en genomgång och påvisade skillnaden 
mellan marknadsvärdering och teoretisk värdering och tyckte att den värderingsskillnaden var stor i 
förhållande till vårt, vad är det man kallar det, vårat eget kapital hade vi på 1,2 miljarder men vi hade 
en kapitalbas som var ungefär 600. Så dom tyckte värderingsskillnaden i relation till kapitalbasen var 
ansträngande. Jag kan inte tänka mig annat än att det revisorerna kommunicerade vid det tillfället 
också gick vidare i systemet. Det var någon företrädare för ekonomi, troligtvis Mattias Agerlund som 
var CFO. Efter 2008 bokslut började man 2009 utarbeta olika nya rutiner för hur resultatet skulle 
bokföras. Då kom ju det här kravet från KPMG på att risk och ekonomi skulle göra ett mer 
självständigt arbete för att ta fram ett bokföringsmässigt resultat av tradingens resultatvärdering skulle 
åsättas mindre vikt vid…

BB: Alltså att dom inte okritiskt skulle köpa dom siffror som kom ut från trading?

FC: Exakt.

BB: Har du en känsla om den här propån efterföljdes?

FC: I och med att resultatet skulle bygga mindre på tradings värdeinput så kom vi efter 2008 års 
bokslut att ha mycket mindre kontakt med revisorerna. Det sköttes helt utanför oss vi kunde inte 
påverka processen längre. Tidigare under 2007 så fanns det en dynamik i att revisorerna frågade risk 
någonting, risk skickade från vidare till oss och vi fick argumentera och motivera den 
kommunikationen stängdes helt efter 2008 bokslut. Det fanns relation mellan representanter för 
tradingavdelningen och revisorerna utan allt sköttes av risk och ekonomi så jag kan inte svara på hur 
instruktionerna efterföljdes.

BB: Du skriver att revisorerna har påtalat för bankens styrelse och vd att bankens teoretiska 
värderingar är olämplig. Du nämner ett möte där du antar att informationen gått vidare men 
information specifikt riktad till styrelse och vd de kan man tänka sig i form av rapporter från ….

FC: Ja det har funnits också i samband med det 2008.

BB: Har du sett några sådana rapporter?

FC: Jag har blivit visad dom. Fast sedan har ju tydligen revisorerna på något vis godkänt det här 
efteråt. Revisorerna har ju både varnat och sedan efter att ha diskuterat med HQ:s styrelse och risk och 
så har dom ändå godkänt bokslutet, jag vet inte hur man skall tolka det.

BB: Kommer du ihåg när Fi kommit med kritiska synpunkter på värderingsmodellen?

FC: Nej, men jag vet ju att Fi har riktat kritik mot riskavdelningen. Fi gjorde en genomgång efter 
Carnegies debackel, 2007, då var det en process där vi granskades och dom gick igenom hela vår 
värderingsprincip dom hävdade då att vår riskkontroll var underdimensionerad för 
trading-operationens storlek. Vi satte sedan en extern konsult att utvärdera riskavdelningens jobb, 
Atos-utredningen, det var väl under 2008 kan jag tänka mig. 

BB: Har du funderat på det som framgår i Fi rapport att banken medger att det kan ha förkommit 
manipuleringar, vad kan avses?

FC: Jag tror att Fi och banken menar olika saker. Jag tror att Fi menar att bankens redovisning har 
varit alldeles för vidlyftig och visat ett för bra resultat. HQ försöker istället vända till att dom har varit 
vilseförda om mig. Men det spekulerar jag bara i.

BB: I den mån du skulle ha åsatt ett felaktigt volatilitetsvärde  på ett instrument så dom 
kontrollinstanser som följer då, riskavdelningen, är din uppfattning då att dom i så fall skulle ha 
upptäckt detta?
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FC: Absolut.
BB: Det skulle ha ingått och träffats av vegaanalyserna och volatilitetsrapporterna ?

FC: Absolut. Vi redovisade alla våra positioner och alla dom parametrar som ligger till grund för … 
ohörbart … och resultateffekter på dagligbasis.

BB: Då är det bara att gå in och titta i tabellerna och se att det inte är någon toksiffra någonstans?

KN: Har HQ använt en extern tysk firma?

FC: Det stämmer, Fundrader.

KN: Vad gjorde dom för någonting?

FC: Dom gick in och gjorde en extern värdering av vår tradingportfölj 2005 på sommaren, 2005 eller 
2006.Vår revisor, Kaj Napstad, var obekväm med bokslutet 2005, halvårsbokslutet tror jag. För att 
han skulle godkänna bokslutet ville han ha en extern värdering. Fundrader sa att det var rätt värderat.

BB: Vad känner du till om Lagerstams genomgång av tradingportföljen och i vilken mån har du 
deltagit i den?

FC: Det var i samband med att vi hade den gruppen som skulle titta olika avvecklingsscenario och 
strategier för att fort stänga en del av risken för att sedan ha en position som vi kunde hantera. 
Positionen var ganska genomanalyserad vid tillfället, det fokuserades på tidsvärdesrisker och 
volatilitetsrisker och allt. Vi hade olika avvecklingsscenario och olika kostnadsförslag. Men så 
utarbetade hon också ett förslag vad det skulle kosta att stänga rakt av. Då gjorde hon en, i mitt tycke 
då, en väldigt konservativ bedömning för hon tog helt enkelt marknadsvärderingen och sedan la hon 
en, för mig okänd, säkerhetsmarginal på alla optioner beroende på om det var innehaft eller utställt. I 
och med att hon hade en säkerhetsmarginal, jag kan tänka mig att det var 1 volatilitetspunkt på alla. 
Eftersom det var en position med många positioner mot varandra så bruttopositionen var ju större än 
nettopositionen vilket gjorde att det fick ett ganska stort utslag på resultateffekten. Jag har för mig att 
hon sagt 850 milj men jag har aldrig sett hennes analys men fått den förklarad för mig. Det här gjordes 
då innan den här svarta torsdagen som skedde i USA och det blev en dålig timing på den också. 
Avvecklingsgruppen hade fokuserat på tidsvärdesrisker dvs. sälja ut dom optioner vi var långa i som 
hade en stor tidsvärdeserosion inbyggd i sig dvs. sålde ut våra hedgar. När då vippet kom på 10% så 
gick optionspriset upp väldigt mycket och vi hade inte samma hävstång som innan för att tjäna pengar 
på nedgången som var. Vi tjänade mycket väldigt pengar på den här nedgången men kunde inte köpa 
in hedgen för då hade haft en oerhörd stor förlustrisk på nedsidan. Vi hamnade i en väldigt dålig 
situation när den här torsdagen dök upp. Vi tjänade en massa pengar på rörelsen men kunde inte 
utnyttja det och sedan gick marknaden upp igen till samma läge som var innan och optionspriserna 
hade hoppat upp ett stort hack det var väldigt många som hade samma positioner som vi hade och 
tvångsstängningar över hela linjen iscensattes.

KN: Varför kunde ni inte hedga?

FC: Jo positionen var innan utförsäljningen av dom korta optionerna så hade vi en position som 
tjänade oerhört mycket pengar om marknaden skulle röra sig 10% som den gjorde. Vi skulle ha tjänat 
250 -300 milj på en sådan rörelse. Om det går ner 10%, nu hade vi sålt ut, vi kan tjäna 125-150 milj 
på det här för det tyska indexet föll från 6100 till 5600, 500 punkter. På grund av gamma i dom korta 
optionerna, den högre hävstången i dom korta optionerna gjorde ju att vi hade blivit korta 
underliggande väldigt mycket. Vi kunde ha köpt in underliggande och blivit neutraliserade på den 
nivån. Men om vi hade neutraliserat positionen på den nivån runt 5600 i DAXS-indexet då hade vi 
haft en olimiterad förlustrisk i princip en väldigt stor förlustrisk om marknaden hade fallit ytterligare 
15-20% därför vågade vi inte köpa in den terminen.

 Fortsatt förhör efter ca 5 minuters paus.

BB: Känner du till om Lagerstam har föreslagit att man skulle vinstvarna och gå ut i marknaden och 

Förhör med Crafoord, Björn Fredrik; 2010-09-22 09:40   diarienr: 9000-K1634-10
  25



tala om att situationen inte var riktigt bra?

FC: Det fördes ganska omfattande diskussioner i det här läget det var mycket fram och tillbaka. 
Frågan var så här om vi går ut och vinstvarnar sätter vi institutet i en väldigt svår situation att kunna 
stänga positionerna utan att ta ännu större förluster. Det är sedan en fråga vad man är skyldig enligt 
börskontraktet, det är absolut inte min hemmaplan. Jag var av den inställningen att vi skulle stänga det 
här fort och sedan kommunicera.

BB: Kommunicera den realiserade …

FC: Ja och då var min tanke att vi skulle stänga allting till en början av juni. Jag hade inte så mycket 
saying i det här läget.

BB: Hade ni något måndagsmöte i det sammanhanget?

FC: Måndagsmötena upphörde lite grann under Q2 2010. Det som skedde var att det fanns en falang 
som ville gå ut och berätta först och stänga sedan och annonsera om nyemission, en annan som tyckte 
att man inte skulle göra det. I det läget hade vi också möte med Fi där vi beskrev problematiken på 
dom mötena kommunicerade man till Fi att man inte skulle vinstvarna. Sedan i styrelsemöte under 
helgen, vad jag förstår, så reserverade sig Lagerstam mot något slags beslut och även lämnade 
styrelsen, jag vet inte varför. Jag har aldrig sett det styrelseprotokollet så jag vet inte vad vi pratar om 
men det var det jag hörde hon avgick i alla fall. Då fick man ett kommunikationsbehov i det läget sa 
jag att vi måste ju stänga så mycket vi kan för marknaden gick lite vår väg just dom dagarna. Vi 
stängde kanske 25 procent av portföljen på 2 dagar, måndag-tisdag, gick ut på onsdagen och 
berättade att vi tagit 200 milj i förlust och att hon hade hoppat av styrelsen, sedan gick jag hem.

BB: Du menar för gått?

FC: Det känns inte som om jag kommer att börja jobba på Carnegie.

BB: Nej jag förstår det men jag menar du slutade där då?

FC: Jag slutade där då och enligt överenskommelse med Mikael König skulle jag hålla mig stand by 
för att var Tamer behjälplig med stängningsförfarandet.

ADV: Vilket datum var detta nu?

FC: Jag tror det var den 24 maj eller 25.

BB: Man stänger 25 procent och det gav ju då 200 minus?

FC: Ungefär så.

BB: Känner du till dom resonemang om kommunikation avseende dom andra 75 procenten?

FC: Jag har bara sett dom pressmeddelande som kom. Den totala avvecklingen skulle rymmas inom 
dom 559 i nyemissionen, eller vad det var.

KN: Vad var anledningen till att du lämnade din anställning så här snabbt?

FC: Jag sa att jag orkar inte vara kvar om ni kommunicerar först. Jag kan inte göra ett fullgott jobb att 
stänga den här portföljen om ni kommunicerar först. Då ska jag jaga priser i marknaden där folk bara 
glider undan och inte vill ställa priser. Jag kommer inte göra mig själv rättvis i den processen. Det är 
för känslomässigt engagerad för mig att sitta här och riva in dom här optionerna på priser som är helt 
bisarra i en marknad som vet exakt vad jag vill göra. Då tror jag att det är bättre att någon annan gör 
det på ett bra sätt.

KN: Du hade velat avsluta först och kommunicera sedan?
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FC: Ja. Hur det hade varit legalt möjligt kan jag inte svara på men det hade i alla fall varit en bättre 
strategi ut ett kostnadsperspektiv för stängning.

KN: Hade du någon bonus?

FC: Jag hade ingen bonus kopplat till tradingresultatet. Jag hade en bonus kopplat till ett 
avkastningskrav för hela .. ohörbart … Om avkastningen på eget kapital översteg, kan det ha varit 
15% eller något sådant, så skulle jag kunna få en rörlig ersättning dock högst en årslön dvs. 3 milj.

KN: När fick du senast bonus?

FC: Jag fick bonus för året 2008 som utbetaldes 2009. Den var en effekt att HQ valde att, mot min 
vilja, bokföra hela vinsten av Glitnir transaktionen. Vi köpte 180 milj i tillgångar av Glitnir för 60 milj 
i cash. Efter nedskrivningar, det gjordes av med personal und Q4 2008, så redovisades 100 milj i 
reavinst på det köpet. Mitt förslag var att vi skulle fondera dom där vinsterna, man vet att 
fusionsarbete inte är gratis. Istället togs hela den vinsten vilket utlöste bonus för mig, pengar delades 
dessutom ut 2008 fast vi visste att vi hade en verksamhet som skulle under 2009 drabbas av klara 
kostnadsökningar för att vi skulle göra oss av med personal, sätta ihop back officesystem, dubbla 
hyreskosntrakt, dubbla receptionister och sådant.

KN: Jag har ingenting mer är det någonting mer som du tycker borde vara med här?

FC: Jag skrev i det här brevet – trots att vi gör, att jag påtalar att vi borde vinstvarna så bestämmer sig 
styrelsen för att dela ut 150 milj i vinstutdelning det tycker jag är oansvarigt på gränsen till jag vet inte 
men bortom förnuftets horisont att göra det.

BB: Så att utdelningen dom här 6 kr…

FC: Både 2009 och år 2010. Men 2010, det har vi inte gått igenom än, Q1 börjar SE-Banken bli 
obekväma med vår position och börjar rikta ganska kraftiga krav emot oss i form av extra 
säkerhetskrav som dom själva räknat fram. Ifrån början 100 milj men sedan uppgår det till 350 i 
slutändan. Samtidigt har vi en kundgrupp som är väldigt aktiv här som vill börja låna pengar på ej 
rebelåningsbara tillgångar dvs. aktier som vi inte i vår tur kan få låna pengar på hos andra banker. Det 
gör att hela likviditetssituationen är extremt ansträngd under hela 2010. Trots det så håller man fast vi 
den här utdelningen den 15 april samtidigt som man då tillsätter en krisgrupp för den här 
avvecklingsportföljen.

BB: Den här ökade säkerheten, är det SE-Banken?

FC: Ja.

BB: Hur räknar dom ut den?

FC: Dom tog Eurex säkerhetskrav sedan gjorde dom, om marknaden förflyttar sig på det här viset, 
dom tog helt enkelt och gjorde en riskmatris med olika volatiliteter och skewförändringar och 
underliggande prisförändringar, då hittade dom vår sämsta punkt. Hur mycket skulle då 
säkerhetskravet öka som maximalt över natt. Det kravet ville dom ha i förskott.

BB: Dom här 350 milj dom inrymmer då aspekten tradingportföljen på något sätt? Kan du förklara det 
där.

FC: Dom är förvaringsinstitut. Dom menar då att om vi hade ett säkerhetskrav till Eurex på 700 milj 
kr men kravet kunde om vissa saker inträffade, om det värsta scenario för HQ inträffade till imorgon, 
så skulle kravet kunna bli 1 050 milj. Då ville SE-Banken ha 1 050 milj istället för dom 700. Dom 
ville ha en säkerhetsmarginal ifall någonting gick snett redan innan det hade hänt.

BB: Vad är det som kan gå snett i HQ?
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FC: Dom menar då att om marknaden hade utvecklat sig i en för HQ sämst möjliga riktning då skulle 
HQ vara tvungna att stoppa in ett högre säkerhetskrav imorgon än vad vi gör idag. Då ville dom det 
sämsta scenario säkerhetskravet redan dagen innan det har hänt.

BB: Men innefattar den här beräkningen på något sätt HQ:s positioner på marknaden?

FC: Ja just det.

BB: Även tradingportföljens positioner eller hur?

FC: Ja.

KN: Är det någon procentsats?

FC: Dom tog helt enkelt, marknaden kunde röra sig 8 procentenheter åt något håll och så kunde 
volatiliteterna öka med 8 procentenheter.

KN: Jag menar säkerhetskravet är det någon procentsats av?

FC: Just det Eurex dom tar värdet av korta och långa optioner och nettar det och lägger på en 
procentsats. Om vi i korta optioner har för 600 milj så betalar vi in 600 milj plus 10-12 procent dvs. 
670. SE-Banken menar att om vi har den här positionen och saker och ting gick fel så skulle vin med 
350 milj till.
KN: Finns det någon person på SE-Banken som du kommunicerade med?

FC: Olle Westring.

KN: Har någon någonting mer?

ADV: När man startade den här avvecklingsportföljen så var syftet att inte längre ha den typen av 
positioner men avveckla utan förlust sa du. När det sedan visade sig att det inte går att avveckla utan 
förlust då var det icke förlust som vann över avveckling, då fick du instruktionen att rulla det framför 
dig?

FC: Ja.

ADV: Dom finansinstitut som sysslar med trading utvecklar dom var och en sin egen instruktion för 
värderingen? Vilket är lite förvånande, nu vet jag att redovisning inte är din sida, men finns det inga 
rekommendationer från FAR t.ex. hur man skall värdera?

FC: Det finns att man skall värdera med marknadsdata så mycket som möjligt det säger IS 39 eller 
vad det heter, i möjligaste mån använda sig av marknadsdata dvs. från marknaden tagen input.

ADV: Då man går in på teoretisk värdering då avlägsnar man sig i viss mån från FARS:s 
rekommendationer?

FC: Ja, vilket då HQ har kommunicerat i sin årsredovisning att man gjort.

ADV: Men varje tradingfinansinstitut kan uppfinna hjulet själv?

FC: Jag tror dom flesta tradinginstitut använder sig av avsteg från det här IS 39 men jag vet inte i 
vilken mån.

ADV: När det gäller trading och riskavdelningen så förstår jag att du inte har något inflytande direkt 
över hur det här redovisas utåt. Hade du och risk olika åsikter då är det risk och ekonomi som 
bestämmer?

FC: Ja.
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ADV: Däröver kan du inte göra någonting åt?

FC: Nej, risk rapporterar direkt till styrelse och vd.

BB: Jag har en fråga avseende dag-1 resultatet. Jag har fått den uppfattningen att man resultatför 
löpande den teoretiska åsatta värderingen som då jämförs mot inköpspris. Då uppstår en differens som 
då resultatförs direkt. Det ni från trading lämnade ifrån er var ett av er åsatt värde men 
inköpskostnaden den har ni också rapporterat till risk naturligtvis?

FC: Korrekt.

BB: Känner du till hur det kommer sig att man redovisar den här diffen som ett positivt resultat eller 
negativt om det nu skulle vara så, att det går in i bokföringen?

FC: Det är ett avsteg, vad jag förstår, från rekommendationen men problemet är att det finns inget 
systemstöd för att… egentligen ska man då…. Om jag köper en option för 50 och tycker att den är 
värd 100, diskrepansen på 50 i vinst ska diskonteras på hela löptiden dvs. jag skall tjäna, om det är 50 
dagars löptid, 1 kr per dag. Men det saknas systemstöd för att utföra den men det gör det tydligen hos 
dom flesta konkurrenter också. Det man gör, generellt, är man köper en option för 50 värderar den till 
50 dag 1 och dag 2 står det dig fritt att värdera den här optionen till vad man vill. Det är så man löser 
den här problematiken för då är det inte dag-1 problematiken, du kan ju värdera om en position att du 
tycker att marknadsförutsättningarna har ändrats. Det står någonstans i deras anmälan att jag har dolt 
dag-1 resultat vilket är fullkomligt bisarrt i och med att jag har ju rapporterat mitt inköpspris 
omedelbart och värderingspriset omedelbart till risk då har det uppstått ett dag-1 resultat som är 
fullständigt känt för alla inblandade.

BB: Dag-1 resultatet sammanräknat, om man lägger ihop alla dag-1 resultat, så är mitt intryck att det 
då bör ha ackumulerats i den storleksordning som edgen utvecklar sig. Är det feltänkt att det finn en 
viss korrespondens där emellan?

FC: Jag kan inte se att det finns ett kausalt samband där emellan.

KN: Hur gjordes det med värderingen av den andra portföljen?

FC: På samma sätt.

BB: Var det så många nivå 3 i den andra portföljen?

FC: Efter att vi la om som ny strategi för resterande trading var att vi skulle ha högst 6 månader långa 
optioner eller högast 3 månader i början så har vi tänjt lite på beroende på kundefterfrågan självklart 
för det är ju ändå, en market making är ju kunddriven, men stora delen av resttradingens positioner 
var kopplade till ett slag dvs. 1, 2, och 3 månader dom hamnar generellt sett i nivå 1 eller 2.

BB: Därför att dom är likvida?

FC: Ja.

KN: Någonting mer?

Förhöret avslutat klockan 12.35.

Förhöret skickat  till den hörde för godkännande den 25 november 2010.
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KN: När du kommer till din arbetsplats på morgonen, för att komma in I systemen, logger du då in 
eller?

FC: Varje medarbetare har egna unika inloggningsuppgifter för att komma in i informationssystem 
såsom Reuters, Bloombergs och för att komma in i arbetsstationen som helhet bör man också logga in 
på för att komma åt dom underliggande. Sedan har varje informationssystem och 
handelsapplikationssystem unika lösenord.

KN: Varje enskild arbetstagare har sin egen plats eller delar ni?

FC: Det fanns kanske några juniorer som delade på informationssystem av kostnadsaspekter men alla 
hade sin egen handelsstation.

BB: Fanns det någon automat, någon tid, inaktivitet efter 5 minuter måste man logga in igen?

FC: Ja du får en skärmsläckare som gör att du inte kommer åt din arbetsstation där du kan handla.

BB: Hur lång tid var det?

FC: Det gick att sätta. Jag tror att det var 5 minuter som standard men vi kunde förlänga eller förkorta. 



Jag låter det vara osagt men då fick du skriva in ett password för att öppna stationen igen.

KN: Passwordet var unikt för dig?

FC: Nej, det var faktiskt, det var nog inte helt rätt skött, för avdelningen, för alla medarbetare. Rent 
teoretiskt, om jag har på min arbetsstation någon order inne eller någonting som måste ändras som 
dom inte kommer åt pga något datastrul. Om jag då är på möte eller borta så kan det vara så att någon 
måste gå in på min plats så därför var just för att komma in i en redan inloggad station, 
skärmsläckaren var inte unik utan den var avdelningsspecifik.

KN: Om du då loggat in på morgonen och går sedan därifrån. Du har sagt till dina arbetskamrater att 
om det och det inträffar ska ni genomföra vissa saker. Någon sätter sig vid din arbetsstation vem syns 
det som har genomför affären då?

FC: På transaktionslistan står det mitt namn som username.

KN. Det gör det.

FC: Vad är syftet med frågan?

KN: Jag undrar bara lite hur det fungerar. När man tittar på affären hos Stockholmsbörsen, framgår 
det då ditt unika namn eller bara H&Q?

FC: Det har varit olika. Jag tror, nu spekulerar jag, att efter Carnegieincidenten så innan dess handlade 
man i institutets namn i Orcstationerna däremot när du loggade in i saxsess då loggade du med det 
unika. Där var jag då en börsmäklare när jag loggade in i saxsess. Men alla dom som loggade in i 
tredjepartssystemet typ orcsoftware kom som en klump som H&Q eller HQ Bank. Jag tror sedan att 
börsen ändrade det där så att alla unik codes som sedan kunde spåras från orc-systemet in i 
saxsessdatorn.

KN: Det unika, vem som gjort affären var framgår det någonstans?

FC: Menar du i HQ:s system eller på börsens?

KN: I HQ:s system.

FC: Det finns något som heter username och så finns det owner i transaktionslistorna.

KN: Vad var ditt namn?

FC: Frecra, de tre första bokstäverna i för och efternamn. Så Tammer hette tamtor osv. Vi hade en del 
datorstyrda program som då hade något annat namn.

KN: När ni satte vollorna, exempelvis i slutet av 2009, tittade ni då på jämförbara instrument? Det 
kunde ju vara sådana som ni inte hade och kunde jämföra med när ni själva skulle sätta vollan.

FC: För redovisningsperspektiv, för riskperspektiv satte ju trading dom hade en egen volatilitet. Man 
tog den som man tyckte var rätt. Antingen så bedömde man att det här instrumentet var aktivt och då 
satte man, ja då var det den månadens mest handlade option. ATM-optionen som rådde för den serien 
i tid räknat. Sedan var det ju enligt instruktionen så skulle alla optioner med det lösendatumet värderas 
med samma volatilitet sk. Rak volatilitet, det stod i värderingsinstruktionen. Sedan gjorde tradingen 
en översiktlig, om vi då ansåg att den optionen med längre löptid inte är att betrakta som aktiv enligt 
HQ:s definition. Då värderade vi den med historisk volatilitet med en jämförbar löptid i bästa fall, 100 
eller 360 dagar. Jag är inte säker på detaljerna men vi gick tillbaka, backtrackade, volatiliteten enligt 
Bloombergs med 100 dagar och så satte vi för 100-dagars optioner ett närmevärde för den med en 
historisk volatilitet den teoretiska. Sedan gjorde risk en överprövning hurvida en option skulle 
betraktas som inaktiv eller aktiv. I de fall den var inaktiv så hade dom sin egen överprövning om vad 
volatiliteten skulle vara. Dom gjorde då sk. Volatilitetsavstämningar där dom uppmärksammade oss 
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på tradingen och vd på vad dom ansåg kunde diskuteras och vad dom ville höja eller sänka.

KN: Du nämnde i början som vi bedömde aktivt kan du beskriva….
FC: Om vi tyckte att optionerna i den serien handlades på så frekvent basis att man kunde använda 
marknadsprisbilden, det är egentligen vår tolkning av HQ:s instruktion av värdering. Om vi ser att det 
finns knappt några priser, det handlas en option var tredje dag då tycker vi nog att teoretisk värdering 
är mer rätt än ett marknadspris som fluktuera väldigt mycket.

KN: Hade ni tillgång alla priser i marknaden även sådant som ni inte hade? Jämförde ni exempelvis vi 
har inte den men den ligger nära den vi har?

FC: Absolut.

KN: Sneglade ni på sådana?

FC: Visst gjorde man det men tolkningen som vi gjorde enligt värderingsinstruktionen var, är 
optionen aktiv eller inaktiv ska den värderas teoretiskt med historisk volatilitet eller som marknaden, 
de var dom två valen som gjordes enligt intruktionen.

BB: Man kan ju tänka sig antingen pris rakt av, alltså aktiv marknad, eller är det helt blankt och man 
kan köra historiskt medelvärde på den underliggande. Vad jag förstår så skulle man också kunna tänka 
sig en medelväg här att man tittar på marknadspriserna på den här optionen, närliggande optioner. 
 FC förevisas sidan 68 Not 27 i årsredovisningen för HQ AB 2009 där instrumenten redovisas i olika 
nivåer, 1-3.
Om man tittar i kolumnen i mitten, nivå 2, så har man – Värderingstekniker baserade på observerbara 
marknadsdata. Då kan man tänka sig om det inte uppfyller nivå 1, aktivt handlande enligt HQ:s 
definition, så har man x antal avslut i det här instrumentet och i närliggande. Man kan t.ex. tänka sig 
att man ställer ut en option när den skall prissättas i systemet kan man ju få upp en prisbild på t.ex. 
alla som ligger i en viss månad förutom den som är ATM.Det du beskrivit nu det är väl närmast nivå…

FC: Nivå 3.

BB: Nivå 3 eller nivå 1. Min fråga är då i den bedömningen satt ni även och tog hänsyn till 
parametrarna från nivå 2 dvs. marknadspriserna som fanns på den eller runt omkring dock inte att den 
här var aktivt handlad?

FC: Ja det fanns ju tre nivåer. I nivå 1 enligt HQ ingår aktier, terminer och dom optioner som efter 
risks körningar klassas som aktiva. Dom är rakt av marknadspriser. Om vi på trading tycker att en 
månad i sig, att den är likvid, men att optionerna inte enligt HQ:s definition kan klassas som aktivt då 
blir det nivå 2. För du har ju rak volatilitet dvs. du värderar inte optionerna som dom prissätts utan du 
värderar dom på ett teoretiskt omräknat pris så det blir då dom månader som vi anser vara aktiva men 
inte att optionerna själva klassar upp till aktiv option utan däremot serien är aktiv. Därför värderar vi 
den enligt ATM … ohörbart … likvida optionen alla likadant då blir det på definitionen nivå 2.Sedan 
är det nivå 3 där man inte tycker att prisbilden från den månaden överhuvudtaget motsvarar det som 
det borde vara, då är vi i nivå 3.

BB: Jag visar dig ett pm som Lagerstam har skrivit inför mötet den 17 maj, när hon skall förklara 
portföljen för dom andra i styrelsen.

FC: Ja.

BB: Det här mötet som sedermera slutar med att hon avgick. Vi tror att pm:et, power-point 
prestationen, är någonting som bör ha föredragits i det sammanhanget, sidan 11 i pm. Här ser du 
nivåerna 1, 2 och 3. När det gäller 2, icke likvid marknad, värdering via iakttagbara parametrar 
(vollor). Vad jag förstår måste hon åsyfta implicita vollor.

FC: Ja.
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BB: Merparten av instrumenten, teoretisk prissättning för bokföring, skuggvärdering osv. och så står 
det EDGE där.

FC: Ja.

BB: Vad jag förstår ska det inte uppkomma någon edge i 3:an egentligen därför att där ska det inte 
finnas observerbara marknadsdata. Om du inte har något observerbar marknadsdata så kan du inte 
räkna fram edge heller på instrumentet. Den här skissen som finns på sidan 11 är det någonting som 
ser bekant ut?

FC: Det här är hennes tolkning av IAS 39.

BB: Ja just det.

FC: HQ har ju gjort en egen som kanske var mer skräddarsydd för HQ:s behov, vad vet jag. Det där är 
ju en direkt förenkling för hon menar att i level 3 finns inga priser. Det kan finnas priser men dom kan 
vara….

ADV: Ja det skriver hon uttryckligen där. Men poängen med frågan är, det kan bara finnas edge i 
2:an. Där är marknaden lika med teoretisk, där finns inget att jämföra med så det kan bara finnas i 
2:an då.

KN: Du Fredrik sa att det kan finnas…

FC: Ja det kan finnas priser som vi inte anser representerar en prisbild. Någon kan ju kasta in ett icke 
funktionellt pris ett kundmässigt pris har jag där. Det hon menar här, det som skiljer härifrån till hit, 
 nivå 2-3 , här har det gått 5 månader. I och med att HQ ändrade durationslemiterna, vi hade längre 
instrument här. Ju kortare ett blir desto mer prissätts ju, av dom bakre månaderna för här i maj så är 
dom längsta optionerna som fanns i portföljen var ju utställda med löptid december på DAX och 
möjligtvis januari på OMX. I maj finns det en helt annan prisbild än när det är 1 år kvar, så det är lite 
äpplen och päron här. När 5 månader så flyttar, om inte du har förlängt durationen i portföljen, så 
flyttar obönhörligen om marknadsgaranterna gör sitt jobb så ska väldigt mycket flyttas från level 3 in i 
level 2. Så har det alltid varit i HQ. Kommer man in, som hon gör, lite från vänster 15 april och får 
precis som ni har fått en stor mängd data och troligtvis inte speciellt mycket hjälp från Kurt 
Lönnström eller Stefan Dahlbo, som satt i revisionsutskottet, och gör det här själv. Man kanske då 
uppfinner hjulet fast man inte behöver det, hjulet fanns redan där. Saker och ting flyttas in i level 2. 
Det hade fått exakt den bokföringstekniska effekt som hon beskriver här. Vi hade redan pratat om, i 
mars, att med i IAS 39 så kommer vi vara tvungna att ta förluster under Q2. För Q2 då blir dom level 
3, dom kommer att flyttas över till level 2.Jag säger inte att hon har fel, det var ingen som sa emot 
henne. Jag vet inte vad som hände, jag var urkopplad ur bilden här när styrelsemötet gick.

BB: Vi förflyttar oss bakåt till december. Det är svårt att få styrsel på vad folk menar.

FC: Det här är ju ny materia, inte ens revisorerna kunde på ett vettigt sätt förklara hur det skulle gå 
till. När det var 1 år kvar här då hävdar jag att en stor del av katalogiserades in under level 3 skulle 
vara där men i maj skulle dom av förklarliga skäl flyttas in i level 2.
BB: Jag förstår och dom nya positionerna som togs mellan december – maj var kanske av en annan 
natur?
Portföljfördelningen skulle ha blivit lite annorlunda när det gällde tidsaspekten?

FC: Ja bokslutet 0630 hade inte sett ut som med fördelningen level 2, level 3 som det gjorde 1231. 
Det har jag väldigt svårt att se. För då var dom längsta optionerna ett halvt år långa, dom är likvida det 
är svårt att säga någonting annat. Däremot en 1-årig option är väldigt sällan likvid.

KN: Det här du säger att det skulle flyttas över från 3 till 2 beror på att likviditeten ökar.

FC: Jag förklarade för Stefan Dahlbo och Mikael König om vi behåller, kortar ner durationsmåttet, 
dvs. vi rullar inte positionerna in i någon slags osäker härad utan vi har positionerna där dom ligger 
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just nu, då kommer det att få bokföringstekniska implikationer.

BB: Det påstås i HQ AB:s anmälan sidan 2 i korthet. -Sälja optioner som inte fångats upp av 
stresstestet. Vad jag förstår handlar det om utställande av optioner som ligger långt ifrån ATM, eller 
hur?

FC: Ja det är det jag antar dom menar.

BB: Där kan man då antingen tänka sig det motivet som antyds här att man vill undvika stresstestet 
eller så kan det vara något annat skäl till varför man skall ställa ut en option som kanske ligger lite 
långt ifrån ATM. Du har ju själv i din inlaga skrivit det här med den här rullningsaspekten att det kan 
ha blivit så att man tar, om man rullar vidare samma option alltså förlänger tiden. Man låter då striken 
hänga med.

FC: Ja eller flyttas marginellt dvs. under 2009 på våren ställer ut optioner med lång löptid, köper och 
säljer optioner med lång löptid på ATM-priset som då var i DAX ungefär 3600 eller 4000 och på 
OMX, jag kommer inte ihåg, men 800 kanske. När det sedan går ett halvt år och DAX då i 5400 så 
finns ju då de där positionerna kvar om man då vill stänga dom och rulla dom så kanske man rullar 
dom till någonting 4600 i löptid. Det finns ingenting som har med stresstestet att göra, det finns 
ingenting som har med någonting att göra än ren riskhedgning. Vi försökte hedga den risk, vi var 
oroliga för risken. Vi försökte hedga den risk inom dom mandat vi hade, det fanns inga som helst 
baktankar om stresstestandet.

BB: Fanns det enligt din mening någon teoretisk möjlighet att den omständigheten att en position föll 
utanför stresstestet på något sätt kunde medföra att risk av den anledningen inte såg positionen eller 
reagerade över den? Förstår du frågan?

FC: Jag förstår frågan. Man kan ha synpunkter på risk på HQ men dom har ändå hållit på med det här 
i 15 år.

BB: Dom har väl exakt samma bilder som ni har?

FC: Dom hade våra positioner i realtid med marknadspriser. Dom kunde göra avancerade stresstester, 
det ingick också i deras uppgifter att göra många fler stresstester än de som vi gjorde. Alltså HQ 
tradings stresstest som låg i resultatrapporten det är ju bara en enkel matris som motsvarar Fi:s krav 
… ohörbart … regelverket. Sedan är det ju naturligtvis en riskavdelnings uppgift att göra extensiva 
stresstester som inte bara tittar på ett tvådimensionellt stresstest utan tittar på nominella risker tittar på 
säkerhetskravs risker…. Bara för att HQ inte rapporterade värre risk finns det ju ingenting som säger 
att riskavdelningen inte fick räkna på den. Är det någonting HQ kunde så var det att räkna risk. 
Riskavdelningen var ypperligt kompetent det gjordes ju mängder av analyser som ni säkert ha sett 
som inte är kopplade till tradingens riskmått. Nej, som svaret på frågan, det fanns ingen möjlighet att 
risk skulle bli lurad av en sådan sak. Dessutom är det så bara för att en option lösenpris ligger mer än 
10 % utanför så innebär inte det att den inte syns. Du skiftar ju ner priset med 10 % och volatiliteten 
upp med 30. Om en option ligger 15 % utanför pengarna idag om du skiftar ner saker och ting 10 % ja 
då är den ju bara 5 % utanför, då är den ju inte gömd längre och då med en volatilitetsökning så….., 
nej dom var inte dolda på något vis.

BB: Jag citerar, - genom att utnyttja rak volatilitet för att systematiskt felvärdera optioner. Rak 
volatilitet vem var det som hade bestämt det, att man använde sig av det?

FC: Det har HQ alltid använt, sedan -94. HQ ansåg ju att rak volatilitet hade färre mer lättanalyserade 
svagheter än kanske en marknadsvärdering på en illikvid marknad, alla modeller har svagheter. Att 
utnyttja, det är svårt att utnyttja någonting som är väldigt väldigt tydligt. Om man köper någonting 
som man värderar högre än marknaden gör pga. att man använder rak volatilitet så är det ju väldigt 
lätt att se, det är väldigt lätt att identifiera. Särskilt om man har fyra heltidsanställda på risk som tittat 
på det där varje dag det hade även styrelse och ledning koll på på dagligbasis.

BB: Vem var det som enligt din mening hade ansvaret för att det bokföringsmässiga värdet blev 
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riktiga?

FC: Ja, det var risk.

BB: Tillsammans med?

FC: Risk skulle göra ett bokföringsunderlag till ekonomi som sedan skulle ge det till revisorerna som i 
sin tur skulle godkänna det.

BB: Men ekonomiavdelningen var dom bara mottagare, var dom inte på något sätt kommunikatörer i 
en process med risk?

FC: Det är klart att det företogs diskussioner mellan ekonomi och risk men det var ingenting jag 
deltog i. Tradingens motpart var risk. Om jag satt som ytterst ansvarig för redovisningen externt på 
HQ så skulle jag inte bara godkänna den input som kom från risk och sedan gå vidare.

BB: Jag har hört i något sammanhang att det fanns en aspekt på det här med att arbeta på trading med 
teoretiska volatiliteter att det kunde ha någon handelsteknisk aspekt?

FC: Ja, jag vet inte om vi menar samma sak.

BB: Man kan tänka sig att trading använder volatiliteten som ett instrument att hitta felprissättningar i 
marknaden t.ex. Fanns det någon sådan aspekt i ert arbete på tradingavdelningen att använda det här 
med volatiliteten som ett hjälpmedel i själva handeln?

FC: Jag kan inte svar på just din fråga. Men som jag ser det så blir det att alltid värdera alla instrument 
exakt enligt … ohörbart … så kommer du att mjuka upp deltaförändringen väldigt kraftigt dvs. om det 
går upp så kommer dom optioner som du har innehavda på uppsidan inte ha det delta som enligt en 
rak volatilitet utan tappa mer skewmåttsmässigt för att sedan explodera om priset går förbi striken.

BB: Delta det är?

FC: Prisförändringar.

BB: I det underliggande?

FC: Just, så du får en väldigt asymmetrisk gammaförändring, alltså du får en prisexplosion vid vissa 
intervall när du använder marknadens volatilitet som input medans när du använder rak volatilitet så 
får du en mycket mer, för mig i alla fall, lättåskådligjord känsla för vad positionen vill och tänker. Låt 
oss säga att Ericsson står i 80 kr du har en 100-option, call. Om Ericsson går upp till 90 då kommer 
priset på den här 100-optionen, allt annat lika just nu, minska i volatilitetspunkter för när 
underliggande går upp kanske volatiliteten sjunker och samtidigt så kommer man kanske skewa ner 
just hundringen. Däremot om Ericsson fortsätter till110 så kommer den här 100-optionen skewas upp 
eftersom det då är en nersidesoption. Det innebär om man har värderat med rak volatilitet som 
kommer prisförändringen i optionen teoretiskt se ut som en lättare kurva. Om du värderar enligt 
marknaden så kommer du få en kurva som går upp och ner, där den kanske exploderar vid 105 
medans den från 95 -105 egentligen inte all har den ut…., risktalet spelar inte ihop liksom. Jag tycker 
inte om att värdera med skew, jag tycker att man utelämnar sig för mycket åt vad marknaden tycker 
och tänker och hela edgen man har som professionell aktör är att kunna vara bättre än 
marknaden/smartare än marknaden. Sedan kanske man av redovisningstekniska perspektiv ändå ska 
använda sig av marknadspris.

BB: Det var det jag var inne på. Det här ordet värdera i sammanhanget, skedde det någon förändring 
enligt vad ni på trading upplevde det som mellan 2008 – 2009 när det gäller ansvaret för prissättning?

FC: Jag skulle säga att förändringen skedde redan 2007 i samband med bokslutet för 2007. När IAS 
39 skulle implementeras eller skulle förändras eller någonting sådant, jag tror jag nämner det här 
mötet med revisorerna…
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BB: December 2008…

FC: Nej, ja 2008 du har helt rätt. Men redan 2007 där var det sista bokslutet som vi där tradingen var 
behjälplig när revisorerna hade frågor. Efter 2008, förlåt, 2008 18/12, jag blandar ihop åren, där blev 
det så här, tradingen ska inte ha någonting med värderingen att göra över huvud taget. Dom ska hållas 
långt ifrån det här, allt ska gå igenom risk. Det var det som skedde efter det här mötet 18/12, så vi var 
inte, från tradingens sida, över huvud taget inblandade i bokslutet 2008. Jag tror jag sa det tidigare 
men vi sa till risk, värdera som ni vill, vi får ingen bonus på tradingen vi gör ett negativ resultat. Ta 
dom förluster ni vill för att det här är nog ett bra läge att göra det eftersom marknaden var beredd det 
just då, det var dåliga tider. Vi var inte inkopplade bokslutet gick igenom och sedan skulle man under 
2009 komma med den här nya värderingsprincipen för att tillfredsställa kraven på IAS 39.

BB: Så 2009 års bokslut där var du då….

FC: Varken 2008 eller 2009 deltog vi.

BB: Nej, så det som sas då i december 2008 det avsåg ju då 2008 års siffror.

FC: Just det.
BB: Sedan den här meningen rulla gamla förluster framför sig med så stora volymer att stora 
transaktionskostnader uppstått, som det då anges i anmälan. Varför rullades då latenta förluster framåt 
istället för att tas fram i bokföringen?

FC: Ja eftersom mandat saknades för att ta förluster så måste man rulla. Hela det där påståendet har ju 
både Fi och HQ AB själva slagit sönder i en inlaga till revisorsnämnden. Vi hade ju brutit mot 
varenda regel mot Fi och banklagstiftningen om vi inte hade hedgat våra positioner. Antingen hade vi 
kunnat ta förlusterna eller så var vi tvungna att med stora volymer hedga oss för att inte sätta bankens 
ekonomiska ställning på spel.

BB: Det är ju en aspekt man kan ju också tänka sig rent teoretiskt att man men man måste då avsluta 
en position som då skulle medföra ett stort minus att man då tar nya positioner att man rulla den 
vidare för att den inte ska poppa upp, det som vi kalla för rullningar.

FC: Ja, jag förstår vad du säger men jag tycker att det gör mig upprörd med tanke på det som jag har 
påpekat i min promemoria att jag velat ta förluster både 2009, på sommaren, och även 2009 i 
december och blivit nekad. Sedan då att få i halsen att man försökt lura dom här personerna genom att 
rulla positioner mot deras vilja.

BB: Jag förstår precis dina synpunkter.

KN: När du säger dom här personerna, har dom några namn?

FC: Absolut.

KN: Vilka är det?

FC: Ja det blir mina motparter, Mikael König var ju min närmsta chef sedan var det Stefan Dahlbo 
och Mats Qviberg jag hade som bollplank i dom här måndagsmötena vi satt på. Det var Mats Qviberg 
som var absolut den som var mest motvillig till att ta förluster.

KN: Det här med att rulla gamla förluster framför sig det togs upp i den här konstellationen du pratar 
om alltså ni fyra?

FC: Ja, när jag sa att jag ville ta förluster som man inte accepterade då förklarade jag självklart att då 
måste vi rulla positionerna vidare,

BB: Finns det någon teoretisk annat tänkbart alternativ än att man just förlänger positionen på det 

Förhör med Crafoord, Björn Fredrik; 2011-04-27 09:45   diarienr: 9000-K1634-10
  36



sättet?

FC: Om jag kommit på det hade jag nog utnyttjat det.

BB: Nej jag bara undrar.

FC: Nej men det intressanta är ju i samband med att avvecklingsgruppen tillsattes så ägnades ju 1 
månad under brinnande finanskris eller greklandskris till att kolla upp om jag var så dum så att det 
fanns någon fantastisk lösning som dom kunde hitta på den månaden vilket kostade dom ytterligare 
400 milj. Nej tyvärr det fanns ingen annan möjlighet om man inte skulle ta en stor risk och bara säga, 
låt oss sitta på händerna i 3 månader och se vad som händer.

BB: Just när det gäller den här, kan det funnits någon på risk eller i ledningen enligt din uppfattning 
som inte då förstod att om man inte kan ta fram en förlust så måste man rulla positionen vidare. Var 
det någon som kan ha varit omedveten om hur man skulle göra för att inte ta förluster?

FC: Med det material som styrelsen har tillgodogjorts från och även från Mikael König så skulle det 
för mig vara en gåta att inte någon i styrelsen var medveten om de som hände och skedde.

BB: Formellt sett är det ju Tamer Torun som från våren 2009 chef för trading?
FC: Ja från 1 februari.

BB: Har han då effektuerat rullningar eller varit med om resonemang, med tanke på att han var chef 
för den avdelningen?

FC: Självklart, även om jag formellt sett var hans chef som chef för investment banking och vvd så 
var det ändå Tamer som varje dag producerade resultatrapporten och skrev under den så självklart 
kunde jag inte göra någonting som han inte godkände.

BB: Frågan är då när det gäller själva effektuerandet när man ställer ut en ny…

FC: Vi hade diskussioner på dagligbasis hur vi skulle rulla våra positioner.

BB: Men om vi nu som vi pratade om inledningsvis, vem är det då som tagit en ny position då kan ju 
vi se namnet där och då är frågan just när det gäller effektuerandet av tagande av en förlängning av 
position eller rullning. Har det varit flera olika personer på trading som har gjort själva 
knapptryckningen?

FC: Absolut, jag skulle säga att jag stod för en väldigt liten del av knapptryckningen. För att om  man 
som jag inte är närvande så är det ju väldigt liten chans att jag skulle vara den som är bäst lämpad på 
att göra dom faktiska valen av vilken option som skall rullas till vilket pris och när. 

ADV: Jag tror att du uppskattade det till mindre än hälften i förra förhöret.

FC: Ja, jag tror att det är mindre än så men jag vet inte om det är relevant. Tamer var naturligtvis en 
person som jag diskuterade ingående dom faktiska val vi gjorde inom den strategi som styrelsen ändå 
la mandaten för. Sedan kan det vara andra på tradingen än Tamer och jag som har gjort 
knapptryckningen men det var Tamer Johan Thyrén, innan han slutade, och jag själv som dom seniora 
medarbetarna på tradingen och dom hade väldigt fria händer.

BB: Du ställde frågan om det är relevant eller inte. Varför jag ställer frågan är ju den enkla 
omständigheten att det är du som är anmäld. Om det finns en annan som är chef där och som också 
har gjort det, som formellt var chef för funktionen tradingen så kan man ju naturligtvis fråga sig varför 
just du blev anmäld om det är….
Den här avvecklingsgruppen, du har tidigare sagt att den då tog över ansvaret för skötseln av den här 
tradingportföljen. Har jag uppfattat saken rätt?

FC: Ja den här avvecklingsgruppen initierades av Mikael König redan i mars någon gång. Men 
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formellt så konstituerades den i samband med stämman och styrelsemötet när Catharina blev invald. 
Redan innan, jag tror att ni fått material av mig det finns med i Fi-materialet förresten, så finns det 
olika avvecklingsplaner som Per Börjesson har ritat upp med olika nedskalningar av olika mandat där 
både edge, nominella belopp och olika veganivåer åskådliggörs i olika grafer, dom tror jag är tidigt 
april. Det som skedde var att det blev lite baklås 15 april när dom här tillsattes. Dom satt i 
hörnrummet på Blaiseholmen och hade möten i princip varje dag. Under den tiden fick vi bara hedga 
portföljen vi fick inte göra några stora omvälvningar förrän deras analys var klar. Dom gjorde sedan 
en genomgång av portföljen där dom ansåg att den stora risken i portföljen var tidsvärdes risken. Det 
var väl kanske inte en helt adekvat analys framförallt när det gick som det gick med greklandskrisen. 
Den analysen var lite grund, tidsvärdesrisken var ju en funktion av om vi värderar optionen i negativt 
gamma och negativt vega för lågt samtidigt som vi värderar enligt den här level 3, dom skulle ju in i 
level 2. Hade man gjort om värderingen hade inte tidsvärdesrisken varit så stor.Hade man tittat på 
tidsvärdesrisken med marknadsvärderingen som grund hade inte den varit den stora risken utan då 
hade istället nedsides risken vid en eventuell krasch varit den stora, vilket ni självklart sett i efterhand. 
Då när avvecklingsgruppen mot min rekommendation valde att sälja ut dom hedgar vi hade i juni. Jag 
var väldigt emot det av två anledningar för det första var jag orolig för Grekland och för det andra 
tyckte jag att det var ett direkt brott mot den överenskommelse vi hade mot SE-banken. Den 
avvecklingsplan som dom initierade under februari. Om vi tog bort hedgarna så skulle vi brutit mot 
deras villkor för att fortsätta vara … ohörbart … på Eurex. Därför var jag väldigt skeptisk till 
avvecklingsgruppens beslut.

KN: SE-banken reagerade dom när ni gjorde det här?

FC: Ja dom fick total panik. Vi gjorde dom här ombalanseringarna på avvecklingsgruppens initiativ 
någon gång före 28 april. För ni ser hur portföljen ser ut den 28 april för det har Evert Karlsson så 
föredömligt förevisat i Malmrapporten. Den är ju totalt ohedgad det är ju just för att 
avvecklingsgruppen har fått sin vilja igenom. Dyrefors må ha många fel men det han har rätt i när han 
beskriver tradingportföljen per den 31/12 är att den är hedgad, den har inga risker ur ett vega eller 
rörelseperspektiv. När avvecklingsgruppen kliver in och river undan det ena benet i den här hedgen 
dvs. att dom vill korta hedgarna  då exponerar man sig olimiterat mot en börskrasch. Nu var det 
självklart inte avvecklingsgruppens fel att någon trycke fel den 6 maj i Newyork, på kvällen, det var 
ett olyckligt sammanträffande men då, i början av maj, fick i alla fall SEB nog och kallade till möte.

BB: Jag försöker bara hålla fast vid dom här rullningarna och den här meningen i anmälan. Om 
avvecklingsgruppen tillsätts i mitten av april och om det då är efter att avvecklingsgruppen tar över 
sker rullningar även efter denna tidpunkt?

FC: Ja då är det svårt att säga att det är mitt fel.

BB: Ja och då är frågan är det alltså avvecklingsgruppen som då har beslutat om att vi måste förlänga 
den här positionen eller hur har det gått till egentligen?

FC: Kan vi ta en paus?

 Paus mellan 10.35 – 10.40.

BB: Jag frågade om ni hade tagit del av Finansinspektionens yttrande 110404.

FC: Jag har läst det ett par gånger.

BB: Där finns det på sidan 15 som jag kan förevisa er ett exempel på en rullning som äger rum den 25 
maj. Nu har vi inte tagit reda på vilka som har lagt in utställandet i systemet.

FC: Det är min sista dag på jobbet.

BB: Vem är det som enligt din uppfattning är den som den eller dom som beslutar om att man gör den 
här rullningen?
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FC: Jag är ju fortfarande då rådgivande till Tamer. Tamer tar över per den 17, egentligen lite tidigare, 
men per den 17 så formellt får inte jag röra spakarna längre, den 17 maj. Från den 18 och framåt får 
inte jag röra spakarna vilket vi var tvungna att söka dispens för att det blev för ohållbart för Tamer att 
hantera hela portföljen. Det var min sista veck och det var väldigt stökigt då så jag har då några 
knapptryckningar då också tror jag. Det är lite dimmigt den där veckan. Jag ville att vi skulle stänga så 
mycket som möjligt innan vi gick ut med en vinstvarning och innan vi kom ut med nyemissionen. 
Både SEB och Fi sa att dom såg ingen anledning för HQ att kommunicera situationen innan man hade 
fått den under kontroll. Fi antagligen för sytemviktiga orsaker och SEB antagligen för att dom var 
oroliga för att förlusten skulle bli så stor att dom blev tvungna att täcka mot den. Den här 
transaktionen som är på bild ska nog ses , som jag minns det som, det var ju självklart då 
avvecklingsgruppen som sanktionerade den. Tamer och jag diskuterade vad vi skulle göra för att få 
egentligen SEB nöjda igen. SEB var ju, det kokade ju över på dom när vi hade sålt ut vår hedge och 
som jag minns det så var vår stora utestående risk som SEB var oroliga för var just den här X5200, ja 
det är december. Det var den positionen som dom tyckte var absolut den mest läskiga positionen vi 
hade. 

Att få pris i den här marknaden, vi pratar alltså 25 maj det är fortfarandeotroligt skakigt pga flasch 
kraschen den 6, greklandskrisen, Spanien dom nedgraderade ju euländer på sekundbasis här under den 
här perioden. Att få pris för 20 000, det är ett ganska stort antal optioner i DAX, på egen hand hade 
nog varit väldigt svårt i alla fall fått ett bra pris för det. Men däremot att göra en kombination där man 
köper skew, köper den och säljer den så att motparten här tar inte så fruktansvärt stor risk egentligen. 
Han har en skewrisk men han har ingen öppen risk nominellt.

BB: Är det samma motparter på dom där två?

FC: Inte samma men jag tror att det en och samma affär att vi via en broker ha fått pris och sedan är 
det kanske ett antal motparter som Deutsche Bank, BNP och några till som går emot det där. Den här 
är då sanktionerad av avvecklingsgruppen och sedan av även av SEB var nöjda med den här.

BB: Kan du ge några namn i sammanhanget i avvecklingsgruppen alltså vilka…

FC: Lagerstam, König, jag vet inte om König formellt var med men han deltog…

BB: Lagerstam hade väl…

FC: Lagerstam var med, ja just där hade hon lagt av så dom jag pratade med var König, Dahlbo och 
jag vet inte om Lönnström var på dagsbasis men det var König och Dahlbo. Det här var affärer som 
var sanktionerade och det visar ju också HQs agerande efter det att jag gått hem dom gör liknande 
affärer i framför allt i september optionen 7000 där dom ökar positionen kraftigt för att minska 6200 
eller 6400 i september. Exakt det dom anklagar mig för i sin anmälan gör dom sanktionerat av 
avvecklingsgruppen/styresle/ledning och fortsätter med efter att jag gått hem.

KN: Kan du mer beskriva mer hur det gick till formellt när du gjorde det eller hur gjorde du alltså 
innan knapptryckningen.

FC: Det som beslutades under helgen eller den 23 och 24 blir ju alltid väldigt mycket administration, 
logistik och regelverkskontrollerande. Rickard Berlin som var chefsjurist för HQ han var helt säker på 
att vi enligt börskontraktet var tvungna att kommunicera det här. Anledningen till att vi skulle 
kommunicera den 26:e var att så länge kunde man skjuta på att kommunicera, Catharina Lagerstam 
hade slutat i styrelsen, avsagt sig. Då var det min uppfattning och även Tamers det är ju bra om man 
minskar exponeringen så mycket det går innan man kommunicerar om man nu till tvångs måste 
kommunicera att man har problem. Den där affären identifierade jag och Tamer som en bra hedge mot 
en position som vi vid det tillfället hade, sedan på eftermiddagen gick jag hem. Det Fi vänder sig 
emot, vad jag förstår, det ju hur man har värderat den här positionen inte att man har gjort den. 
Positionen tycker jag eller transaktionen var riktig. Jag hävdar ju, jag tycker att man i det här läget när 
jag gick hem borde ha tagit tjuren vid hornen, tagit större förluster både redovisningstekniskt men 
framför allt vilket jag också vädjade om realisera dom genom att stänga. För risken är ju kvar även om 
du värderar om den vilket sedan visade för marknaden kan gå emot dig hur länge som helst. Jag ville 
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att vi stänga allt och sedan kommunicera. Den ursprungliga planen innan Lagerstam hoppade ur 
styrelsen var att jag skulle vara kvar till den 10 juni alternativt midsommar och se till att stänga hela 
positionen och sedan kommunicera. Men enligt Rickard Berlin och andra experter var vi tvungna att 
kommunicera det här. Då sa jag, jag har inte psyke för att sitta i marknaden här och stänga position 
med det uppbåd som kommer bli kring mig och min person och HQ. Jag kommer inte orka jaga dom 
här priserna som behövs för att stänga positionen efter att vi har kommunicerat. Det tror jag inte 
någon är gagnad av att jag gör därför tog Tamer över.

BB: Om man tittar på dom här teoretiska volateterna som åsattes dom här båda eller som hade åsatts 
den ena och som sedan åsattes den nya utställda, på 20. Vem eller vilka personer är det då som har 
tyckte att det där är en bra siffra?

FC: Som jag minns det så den 28 april som har blivit någon slags D-dag i många utredningar här som 
är företagna av HQ så är ju dom värderingarna också sanktionerade av avvecklingsgruppen, risk och 
allihop, sedan skulle vi hålla värderingen på den nivån. Vi frös värderingen på den nivån och 
förlusterna skulle då enligt HQs möjligtvis naiva inställning realiseras inte redovisas.

BB: Först när man då avyttrar/stänger så..

FC: Ja värderingarna var statiska dom satta och sedan positioner togs och i samband med att 
positioner togs och stängdes så skulle man realisera det blir en periodiseringseffekt troligtvis naivt av 
HQ men…., jag ville stänga dom ville inte stänga.

BB: Vi har då tittat på var edgen i huvudsak befinner sig någonstans vid årsskiftet. Då har vi sett att i 
ODAX januari, mars, juni ja även december men i huvudsak så, jag har fått det intrycket att om man 
då ska värdera portföljen utifrån en jämförelse med marknadspriser som har kunnat iakttas så ligger ju 
den stora edgen i ODAX.

FC: Ja.

BB: Den är koncentrerad till juni.

FC: Nu pratar vi 091231?

BB: Ja precis. Vi har gått igenom en del mail i det här sammanhanget och det första jag tänker ta upp 
är då Börjessons email 100111. Där skriver Börjesson, fel teoretiska modeller och så står det januari 
22, mars 25 och juni 20. Man följer inte principen om linjär volatilitet över tiden. När det gäller värdet 
på en option, rent allmänt, exempelvis dom här så finns dels ett realvärde ett eventuellt realvärde och 
dels ett tidsvärde. Tidsvärde är någonting som klingar av med tiden. Ju mer tid kvar desto större värde 
på tiden. Utifrån det om du håller med om det?

FC: Ja.

BB: Som jag förstår saken så borde då inte juni, utifrån det här perspektivet, ligga lägre än mars?

FC: Det finns inget sådant sammanhang.

BB: Det finns inget sådant sammanhang?

FC: Man kan något förenklat säga att om volatiliteten är hög. Om volatiliteten över tiden är 22, vilket 
är ett ganska bra närmevärde för indexvolatiliteten under lång tid. Då finns det teorin om 
volatilitetskon, den ser ut så här.  (FC tecknar på whiteboard). Det innebär att om volatiliteten på kort 
sikt, låt oss säga frontmånaden den kortaste optionen pga enorm osäkerhet handlas här uppe den 
handlas 43. Enligt alla gängse principer då så kommer en 3-årig option som vi har här borta. Den 
kommer då att handlas lägre än 42 för att den här oron kan inte bestå det kommer alltid att söka sig 
mot det långtsiktliga genomsnittet, green revert, den kan man aldrig slå hål på. Den del av HQs 
värderingsprincip är rätt. Det kan inte ens Evert Karlsson …. Ohörbart….. Därför kommer en 3 års 
option i det läget kanske gå från 22 upp till 26. Därför bör en volatilitetskurva då teoretisk i sånt läge 

Förhör med Crafoord, Björn Fredrik; 2011-04-27 09:45   diarienr: 9000-K1634-10
  40



se ut ungefär så där.Om vi har en 12-volla pga att marknaden står stilla, det händer ingenting, då 
kanske en 1-månaders option värderas till 12 men det innebär inte att en 3-års option skall göra det. 
För den skall i det läget kanske ligga i någonstans runt 18, det här är antaganden taget ur luften. Den 
här rör sig mindre från det långa genomsnittet 22 än vad den korta som teoretiskt kan vara 80 eller 44 
det spelar egentligen ingen roll, det är en fråga vad händer imorgon. Över en 3-års period så kommer 
man inte gå bort från snittet så mycket som man gör, börsen kan per definition stänga i 3 dagar då är 
det noll på aktivitet. Över tiden så kommer man alltid återgå till det långsiktliga tänket som kan 
fluktuera mellan kanske 17 – 23, beroende på.

BB: Var tycker du då att man befann sig i då i december när det gäller den här situationen? Var det 
ovanligt höga kort volatilitet eller var det ovanligt låg eller hur var det?

FC: Problemet, jag kan inte säga att jag sympatiserar fullt ut med linjär volatilitet över tiden. För 
januari är en väldigt speciell månad, det är mycket helger, ryssland är stäng i 10 dagar det är 
trettondag, annandag jul. Aktiviteten under den perioden kan vara ganska låg vilket innebär att just 
första månaden, januari, antagligen är inte den volatiliteten adekvat. Den kan man inte räkna på 
samma sätt som allting annat och det ju bara funktionen av utbud och efterfrågan. Den ska inte ha 
någon bäring på hur mars värderas eller hur juni värderas.

BB: Men hur är det med december då 2009? Om man skulle värdera utifrån en position att man 
befinner sig i december. Är det din uppfattning att december var avvikande hade ovanlig hög 
volatilitet så att man kunde förvänta sig att den skulle klinga av eller?

FC: Det händer rätt mycket saker i december av naturliga skäl, det är årsskiftes positioneringar. Så att 
… ohörbart … volatiliteten är ofta mycket väldigt mycket högre än i januari för man inte har julen 
med i december. Det som hände vid årsskiftet här var att volatiliteten sjönk väldigt kraftig för januari 
optionen och jag har för mig att Agneta dessutom ansåg att hela den månaden skulle anses som aktiv 
som månad betraktad. Då fanns det inget annat val än att …ohörbart…..som marknaden. Men januaris 
bäring på mars och juni ser jag inte, det är som att jämföra äpplen och päron. Att värdera en 
12-dagars option i en kanske väldigt speciell marknad har ingenting med hur mars eller juni skall 
värderas.

BB: Det här med linjär volatilitet över tiden principen av denna, vad är innebär det?

FC: Det är för att det ska se ut så här. Men då kan det alltid finnas… Det kanske var en underliggande 
trend som ser ut så här. Sedan kan det hända någonting så…., det kanske kommer ett val eller 
någonting då kanske ändå dom här kanske ska se ut så här. Därför är det inte helt rätt att ha linjär 
volatilitet över tiden.

BB: Nej men låt oss säga att man nu har bestämt sig för det, styrelsen har bestämt detta vilka dom 
enligt vad du har skrivit bestämde sig för. Börjesson skriver då att när det gäller dom här tre 
månaderna så följer man inte den här principen om linjär volatilitet över tiden. Vad är det han åsyftar 
då?

FC: Att man bryter mot värderingsmodellen och gjort avsteg kan man säga.

BB: Det här avsteget som han då indikerar här, vad är det i det här speciella fallet? I stället för 20, 25, 
20 så skulle det ha vari vad?

FC: Kanske 27, 25, 20 eller 26, 24, 23 eller något sådant, det ska luta åt samma håll. Den första 
månaden skall antingen vara högre och så fallande eller lägre och stigande. Tradingens inställning 
vilket inte har något intresse just för redovisningsprincipen var att jag tror att vi hade 25, 25, 20 eller 
något sådant. När Agneta då säger att det där ska värderas 20 då har vi inte så mycket att säga, då är 
det 20, ja då borde egentligen mars också värderas till 20 enligt dom principerna då har du 20, 20, 20. 
Pers mail är väl antagligen en hint om att då borde portföljen enligt HQs egna värderingsprinciper 
värderas ner med 5 volla punkter i mars vilket då hade fått en resultateffekt på 170 milj.

BB: Man ser av hans email att just mars 25 är fetmarkerat…
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FC: Ja det är den som sticker ut..

BB: Ja.

FC: Det borde ha varit 22, 21, 20 ja 4 punkter det borde ha varit 170 milj.

BB: Det här med att man i det här sammanhanget då funderar på juni 20 att det skulle kunna var rätt, 
är det utifrån en uppfattning om att det kommer att gå åt det hållet?

FC: Ja antingen så var det historiska volatiliteten.

BB: Ja, men när man befinner sig vid årsskiftet då kan man tänka sig att man istället för att göra en 
bedömning om hur det kommer att utveckla sig titta på hur det ser ut i nuläget. Då kan man titta på 
den implicita volatiliteten på den här eller jämförbara.

FC: Ja.

BB: Fanns det några sådan resonemang i era funderingar att okej nu per årsskiftet så måste vi titta på 
nuläget och inte så mycket vad vi tror kommer att hända i framtiden? Hade ni någon rågång eller 
någon fundering på att det fanns en skillnad mellan…

FC: Ni ju själva sett alla dom här mailen som Per Börjesson skickat till Miakel König den s.k. vega 
analys. Där har du den implicita eller den uträknade skillnaden mellan värderingen av HQs 
värderingsmodell och om man skulle använda om man helt enkelt skulle omklassificera lever 3 till 
level 2 där har ni vega analysen i sitt nötskal. Den har ju både Mikael Köning och till stor del Stefan 
Dahlbo haft på veckobasis och dagbasis och sekundbasis.

BB: Vi förevisar dig en vega analys som är gjord den 21/12 -09. Vad vi förstår visar vegakontrollen 
att, om man skulle ha värderat DAX-positionen utifrån marknadsvärdena och gått på rak volatilitet 
alltså ATM-optionerna så skulle man då ha landat på minus 240 på dom i förhållande till bokförda 
värdet. Om man skulle ha gått på marknadsvärdena per option så skulle man ha landat på minus 583 
milj.

FC: Ja.

BB: Var vegakontrollen/analysen på något sätt uppe på bordet vid mötet som äger rum den 22 
december?

FC: Nej utan vi tittade endast på dom spreadsheets men du kan ju utläsa samma, jag vet inte om ni fått 
med spreadsheeten i sin helhet men här är det ju option för option. Det finns ju en edge teoretisk här 
som visar exakt samma sak. Det du inte har på spreadsheetet är möjligtvis själva vega analysen ATM 
men den kanske finns med här, ja de gjorde den, så all information fanns även om inte vega analysen 
är presenterad på samma sätt som i sitt vanliga skick. All information fanns på mötet, ja.

KN: Vilka deltog i det här mötet?

FC: Agneta Nordgren, Stefan Dahlbo och jag själv.

KN: König var inte med?

FC: König var i Funäsdalen och åkte skidor.

KN: Jag har någonstans att han deltog per telefon, kan det ha varit så?

FC: Jag tror inte han var med så länge jag var med. Däremot kan dom ha ringt upp honom när jag gått, 
det är inte alls omöjlig. Då fattade antagligen Agneta och Dahlbo ett beslut ihop med Mikael König. 
Jag deltog inte i beslutet jag redogjorde bara för vilka möjligheter vi hade att, i det läget då den 22 
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december, stänga positionerna som jag fortfarande var inne på men det var liksom fel tid, 
mellandagarna, likviditeten fanns inte i marknaden. Jag var irriterad över att inte ha blivit tillmötesgod 
när det gäller att ta förluster den 14/12. Mitt estimat då om man tar förluster på 150 för att stänga 
ungefär halva portföljen rimmar ju väldigt väl med vega analysens utfall här den kan till och med varit 
något högre då i början på december vilket gjorde att jag estimerade till 150.

BB: Det här förslaget att man ska stänga vissa positioner, vilka positioner talar vi om?

FC: Vi talar om hälften av positionerna, exponeringen, inte vissa positioner utan minska omfånget.

BB: Det var inte specifikt DAX att ta..

FC: Minska spreaden mellan juni… köpa juni och sälja mars eller någonting sådant, bara helt enkelt 
få ner positionen. Det fanns ingen raketfysik i det heller.
BB: Mars där är det väl så att det var rätt mycket innehav?

FC: Vi hade innehav i mars och utställda i juni.

BB: Det här med att juni ligger på 20, hur mycket har ni resonerat om att justera juni? Vem är det som 
landar på 20 där på juni? Vem är det som tycker att 20 är en bra …..

FC: 20 är den input man antagligen fick då om man tittade på en…., det finns säkert till den här också 
några grafer över volatiliteten som kanske inte är just med i det här häftet men som garanterat 
förevisades vid mötet. Som indikerade att en teoretisk värdering av positionerna under 6 månaders 
löptid med HQs modell skulle ge 20. Det som hände under hösten 2009 som är rätt unikt vilket var 
dåligt för HQ det var ju att marknaden rörde sig nästan ingenting vilket fick den historiska 
volatiliteterna att gå ner. Det vill säga att modellen visar ett lägre och lägre värde på optionerna 
samtidigt som den implicita volatiliteten kryper upp pga utbud och efterfrågan. Vilket gjorde att HQ 
tjänade pengar bokföringsmässigt samtidig som vi förlorade marknadsmässigt. När man då är i en 
sådan marknad som man inte riktigt förstår känns det obehagligt kan det ju vara dags att fundera på 
alla andra kanske inte har fel och vi har rätt. Då kanske det kan finnas ett bra läge att minska sina 
positioner som jag föreslog i december. Jag tyckte det då, jag tyckte det sedan i maj och tycker det 
även nu att har man en position som kan var lite väl stor för institutet som sådant så är man inte 
behjälpt av att göra en redovisningsmässig omvärdering av den utan det du är hjälpt av är att minska 
positionen. Annars har du risken kvar och du har skapat en enorm oro genom att visa den här 
förlusten. Det ju ingen som kommer att säga att där tog HQ 250 milj i förlust men det är nog inte på 
riktigt, jag ville stänga.

BB: Om man då tittar på juni, vi har sett att den implicita volatiliteten på ATM ligger på …

FC: 25.

BB: På 25 ja, 25,8, sedan blir det högre ju längre man avlägsnar sig från ATM…

FC: På nersidan ja….

BB: Ja.

FC: och uppåt tvärtom.

BB: Omständigheten att den implicita volatiliteten är betydligt högre än den 20 och att ATM på just 
den skiljer 5 enheter minst. Är det något som ventilerats på det här mötet, problematiken med juni kan 
du komma ihåg dom….

FC: Absolut. Resonemanget som fördes om vi tittar på den här positionen, nu blir det lite detaljerat. 
På uppsidan har vi en s.k. backspread det är långa optionen av lösenpris 7000, en massa optioner, och 
så är vi korta i en option som heter Fredrik 6200, alltså juni 6200 callen är vi korta …ohörbart … så är 
vi långa i 7000 callen, dubbelt så många drygt. Den där positionen kommer ju om marknaden går upp 
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vilket kanske var en förhoppning/analys vi hade gjort så kommer vår vegakorta position i juni 
förvandlas till en vegalång position. Brytpunkten var någonstans  6300, 6400 tror jag. Tradingen 
ansåg, rätt eller fel, att risken var större om man värderade upp juni till 25 då skulle den här positionen 
7000 få ett väldigt stort delta dvs. då skulle vi väldigt långa i underliggande. Om vi då hade hedgat 
genom att sälja ut terminer om marknaden går upp så skulle vi vara tvungna att ställa ner vegat eller 
volatiliteten på vägen upp och ha en alldeles, vi skulle vara överhedgade dvs. vara korta på marknaden 
på vägen upp. Det var tradingens sätt hur vi ville strategiskt värdera vårt, risken…

BB: Ni är alltså inne på det här med risk…

FC: Ja faktisk, om vi värderar den här med 24 volla då kan jag tänka mig att förändringen blir 7 – 800 
i DAX. Det är väldigt stor exponering man talar om. Då hade vi som vi ser det varit felhedgade på 
hela den vägen upp och förlorat pengar alltså ville tradingen ha 20 volla, men det har ju som sagt 
ingenting med hur man redovisar det hela.

BB: Nej just det. Men du pratar om hur ni ville ballansera risk och….

FC: Vi ansåg att 20-volalitet var den volatilitet som speglade tradingens, hur portföljen skulle uppföra 
sig vid upp och nedgång bäst.

BB: Det är alltså ett handelstekniskt instrument eller mått då. Men just den här redovisningsmässiga 
aspekten som då inte har med här med hur man balanserar risk och sånt att göra. Hur resonemanget 
när det gäller omständigheten att om man skulle sätta juni-vollan till 25 t.ex. eftersom 
ATM-optionen låg på 25,8 det är den som ligger närmast där. Då skulle ju hela årsvinsten försvinna?

FC: Absolut.

BB: den aspekten är det något som ni ventilerat?

FC: Ja men självklart. Men det var ju frågan skulle det här level 3 eller level 2. Det du pratar om är ju 
en förflyttning in i level 2 vilket obönhörligen kommer att ske. Den enda man kan göra här det är..

BB: Kanske inte per årsskiftet då va, det kan man väl funder på om man ska?

FC: Men det var i faggorna att värdera juni optionerna där som var 6 månader bort eller 5½ i level 3 
det kunde diskuteras, jag säger inte att det är rätt eller att det är fel. Men du kan vara helt säker på att 
om 3 månader så kommer dom där optionerna var i level 2. Det går inte att gömma sig, så det är klart 
att frågan var på bordet.

KN: Då har man en förlust med andra ord eller?

FC: Ja när du värderar om dom här till…, det beror ju på vad ATM volatiliteten är om 3 månader och 
den var nog inte mycket mer än 20 ja kanske under 20 när vi kom dit så det här var nog inte fel. Det 
kanske var … ohörbart … som var fel eller fel… Hur som helst var frågan på bordet den diskuterades 
självklart det fanns en total motvilja med att ta förluster. Jag ville inte heller ta redovisningstekniska 
förluster jag ville stänga risk för hade vi värderat om portföljen med 250 milj då hade i alla fall SEB 
… ohörbart … i det läget och alla våra motparter. Vid hade satt banken i en…., det hade varit 
oansvarligt att värdera den med 250 milj utan att stänga.

BB: Det finns ett email från 091221 från Nina Hernberg som finns med i bunten, det är väl med det 
här mailet som vega analysen kommer?

FC: Stämmer.

BB: Om man går till undre delen här, vår analys av omsättningen/aktiviteten i marknaden visar att 
nedanstående ODAX optioner kan anses aktivt handlade och det är januari och mars endast ett fåtal 
detta talar för att värderingen bör ligga i linje med marknaden. Däremot handlas inte nedanstående 
ODAX månader aktivt vilket möjliggör enligt IAS en teoretisk värdering och så är det då i juni. Det 
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här resonemanget om att det möjliggör en teoretisk värdering kan ju leda tankarna till att det inom 
organisationen fanns en strävan efter ett önskemål att inte sänka HQ i det här läget. Min fråga är den 
här hypotesen att det fanns en viss önskan att rädda resultatet kan ha påverkat dom här övervägandena 
när man sitter och ska fundera på hur vi ska, vilka värden vi ska åsätta positionerna?

FC: Något ledande fråga.

BB: Frågan är om….

FC: Det är klart att hela organisationen är delaktig i det här, från risk och ekonomi och uppåt. Lägg 
märke till att jag inte är med i mailet. Jag hade uttryckt min ståndpunkt. Jag var obekväm här. Jag ville 
stänga. Dom ville idiotförklara mig och sedan får Agneta panik för hon inser ju att hon är ju faktiskt 
ansvarig för värderingen därför slår hon bakut. Sedan sitter hon här med Stefan och … ohörbart …. 
Mikael och sedan då Nina som är en god arbetare i vingården hon hittar någon liten sak i lagtexten i 
IAS 39 att det där kanske skulle kunna funka så är alla glada i 3 månader till. Nej jag har inget vettigt 
att säga.

KN: Men ändå är du ju med, du har ju läst det här…

FC: Godkänt kriterier ja.

KN: Ja

FC: Ja visst är det så men…

BB: Men det gäller ju januari det….

ADV: Ja precis.

BB: Januari/ mars.

FC: Dom är aktivt handlade. Jag ville aldrig…. Jag säger inte oj det var fel värderat. Jag tycker 
fortfarande att det inte var fel värderat men det var fel att inte stänga positionerna. Man kan värdera så 
här däremot kanske man ska ha 1. En långsiktighet. 2. En buffert för att kunna upprätthålla den 
långsiktigheten. Gå ut och kolla hur SEB värderade sina obligationer, dom värderade dom till lån 
under finanskrisen. Det finns många sätt att värdera positioner på, det finns ingenting som är helt rätt. 
Det Finansinspektionen säger att dom har värderat den helt rätt det är totalt galet också.

BB: Med det du ville gör var att stänga och smällen då?

FC: Ja jag tyckte att vi hade för mycket keramik på bordet, vi hade en för stor position för…. Först 
och främst en marknad som vi inte förstod fullt ut som ur trading och riskperspektiv inte vi var 
bekväma med. Med den här positionen i en omgivning som fortfarande är märkt av finanskrisen och 
överdrivet restriktiv och dessutom vi hade ansträngd likviditet från tid till annan inte just här kanske 
men likviditeten var en issue då och då. Det hände att Nasdaq OMX ställde hutlösa säkerhetskrav 
under lång period under -08, allt sådant måste man ta in i sin analys om en position ur ett 
riskperspektiv är acceptabel eller inte. Hur värderingen är, det är egentligen ganska ointressant så 
länge man värderar enligt principen att den är godtagbar. Ni kommer aldrig att få mig att säga att den 
här värderingen var helt uppåt väggarna men däremot så var den av den karaktären att den kunde bli 
farlig om saker och ting gick emot oss från det här läget. Det är en traders, nu är inte jag traders längre 
på det sättet men jag var ändå ansvarig över tradingavdelningen. Det är min viktigaste uppgift att 
bedöma risken i det hela och risken var för stor jag ville stänga. Det har inte med bokföringen att göra.

BB: Den här skillnaden då mellan resultateffekt ATM respektive om man då tittar på varje enskild 
position kan den på något sätt åsättas etiketten skew?

FC: Ja, vad bra att du det.
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BB: Funderade, har ni i det här sammanhanget nu i december ventilerat den här frågeställningen om 
just effekten av att använda rak volatilitet istället för att försöka ta hänsyn till skewen i värderingen 
inte i ….

FC: Inte i värderingen utan snarare så länge positionens risk är under kontroll för du kan ju ändå 
hedga en skewrisk adekvat genom att ta positioner som inte har olimiterad risk. Som jag kände det 
under hela min tid på HQ både när jag var där i början av 90-talet och även 2001 och framåt så var 
institutet och dess ledning/styrelse väldigt bekväma med den typen av risk som skewrisk ändå 
innebar. Det vi fokuserade på var ju snarare den delen som vi har sett i alla dom här vega analysen, ni 
har väl sett hundra sådana säkert, om ni letat i mailboxen. Det har gått flera i veckan från augusti 2009 
och då fokuserar man på det här talet vilket jag tycker är helt rätt om man har den här 
redovisningstekniska ….

BB: Det här talet…..

FC: Det är då ATM volatilitets skillnaden. Har man den värderingsprincipen och modellen som HQ 
och den approachen då är det, det här talet som är relevant.Skewrisk det är upp till tradern att ta hand 
om medans den där värderingsproblematiken den är nog upp till risk, ekonomi och styrelsen. 

BB: Sammanfattningsvis om den här avvikelsen från linjär volatilitet det skulle då ha varit att man 
istället om man tagit hänsyn till den sänkt mars då?

FC: Ja.

BB: Ner till…

FC: Eller höjt juni kraftigt den var ju högre eller lika hög som mars.

BB: Ja precis. Antingen ner med mars eller upp med juni för att följa den här principen då.

FC: Ja.

BB: När det gäller vegat på juni så låg väl den på 40 milj, att varje enhet som ändrades….

FC: Nej så kan man inte tänka.

BB: Man kan inte.

FC: Nej. Där gjorde risk en väldig trubbig bedömning. Optioner på uppsidan har ett högre vega än 
optioner på nersidan när man höjer volatiliteten.
BB: Förklara uppsida och nersida.

FC: ATM är 58-50 gulmarkerat här, 7000 är uppsidan allt under alltså det ovanför är uppsidan det 
andra är nersidan. Varje option har ett unikt vegatal som räknas ut genom att man använder Black & 
Schulz. Black & Schulz bygger på en normalfördelning dvs. om du höjer volatiliteten så ökar ju 
sannolikheten för att marknaden ska röra sig mycket. I en normalfördelning och enligt allt möjlig 
annat så är det så att uppsidan är oändlig nersidan är begränsad till 58-50 punkter. Det innebär 7000 
callen här har idag ett vega på 47 milj räknat med 20 i volatilitet. Om vi går lika mycket neråt dvs. 
1150 punkter då hamnar vi på 4600. Har vi option där också?

BB: Mmm.

FC: Ja vi tar 4800. Som du ser har 4800 en vega på, 30000 på den här är ju positionen och den här är 
114 den är ungefär 4 gånger större. Då har vi 4 gånger 8 så får vi 32 redan visar att 7000 är ju pga. 
normalfördelningen i Black & Schulz så är vegatalet på 7000 som är klart längre ifrån i punkter än 
4850 eller 4800 som har ett högre vegatal, ökar volatiliteten så ökar diskrepansen, dvs. en upsidescall 
för en större känslighet mot större vega. Om du ska sätta upp vegat till 30 här. Skulle du tycka var 
bättre med 30 än 20? ….Ohörbart….. vi har ett negativt tal här på vega men sätter vi upp vollan till 30 
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så kommer HQ tjäna pengar troligtvis redovisningsmässigt för då kommer volatiliteten i den här 7000 
callen fullkomligt explodera. Vi kommer att vara långa volatilitet någonstans på 26 eller 27 i det här 
och sedan vara oändligt långa volatilitet vega, du måste ha en Orc för att kunna visa det där. Det finns 
alltså komplikationer när det gäller den här typen av funderingar, det är inte linjärt det är otroligt 
mycket annat än linjärt.

BB: Dom här personerna som får det här, vega analysen, König och Dahlbon förstod dom det här?

FC: König var tradingchef på RC-Bank -92.

BB: Dahlbo då?

FC: Dahlbo är ju omnämnd i diverse filprotokoll som extremt kompetent när det gäller optioner. Han 
var väl derivatansvarig på Öresund också. Så någon novis är han inte det här är inte så komplext. Jag 
tror inte man behöver bryta ner så mycket till volatiliteter och sånt utan vad är bokfört värde och vad 
är marknadsmässigt värde. Ur ett utredningsperspektiv är det intressant sedan volatiliteter hit och dit…

BB: På dom här måndagsmötena med Mats Qviberg som äger rum i december finns det några 
diskussioner eller resonemang om just det här problemet med vad vega analysen säger, 
värderingsanspekten?

FC: König fick ju den här i princip varje dag. Vad jag förstår har han skickat den vidare till Dahlbo 
ganska frekvent. Sedan kan det finnas en risk för att Dahlbo har förskönat sanningen för Qviberg, det 
skall inte uteslutas men det är lite utanför min påverkansmöjlighet. Men Qviberg var ju nere på 
detaljnivå och diskuterade optionspositioner också. Ibland handlar det om att det kan vara en 
skyddsmekanism att inte vilja förstå även fast man egentligen förstår men sedan övertygar sig själv 
om att det där kommer att lösa sig. Att Qviberg fick information som han borde ha kunnat omsatt i 
kunskap det håller jag för säkert.

BB: Mötet den 22/12 var det då, du har sagt i ditt föregående förhör att Dahlbo kunde konstatera att 
man låg övervärderad på innehav och undervärderad på utställda, är det på det här mötet den 22/12?

FC: Det stämmer.

KN: Vet du om han på något sätt meddelade det där vidare eller tog upp det vid någon annan situation 
det att det var felvärderat?

FC: Nej, jag vet inte vad han gjort efter det där men han var i alla fall fullt på det klara med att vi hade 
en problematik när det gällde….

KN: Just den här problematiken togs det upp vid något senare tillfälle som du var delaktig i?

FC: Nej jag måste nog säga att jag ser en ganska stor skiljelinje i hur mycket jag deltog i 
måndagsmöten och sånt efter den 14/12 2009 och efter det här mötet den 22/12 2009. Jag var inte alls 
lika ofta med på måndagsmötena efter det, jag var nog katalogiserad som ganska obekväm efter det.

KN: Det var med anledning av att?

FC: Jag ville ju ta förluster dom ville det inte. Mikael König tog efter det en oerhört mycket större, 
han var mycket starkare i sin kontakt med Tanum Torun efter att jag, inpå 2010. Jag var obekväm och 
det gällde att hitta en back up för mig. Jag ville ta förluster dom ville det inte. Deras förhoppning stod 
ju till att jag hade förlorat tatschen helt enkelt. Problemen som jag beskrev tradingportföljen var 
relaterad till min egen inkompetens och inte till ett faktiskt tillstånd. Jag tror att Tamer var ganska 
intresserad av att kanske ta min plats och välkomnade kanske det här, utfasningen av mig som skedde 
under 2010.

KN: Det här att du ville ta förluster behandlades det på något styrelsemöte eller inför något 
styrelsemöte?
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FC: Ni har ju hela den soppan runt 2009 på sommaren när Agneta vill att vi ska ta, komma varaktigt 
under 40 milj och jag lägger fram ett förslag om att vi ska ta förluster på 50-100 då var portföljen i ett 
väldigt gynnsam läge att stänga risk när vi var på sommaren 2009. Då ville man inte stänga risk och ta 
förluster för då höll vi på med en annonskampanj i Svenska Dagbladet som skulle visa hur fantastiskt 
ofelbara HQ var som institution så då var motviljan att ta förluster helt befängd. Det fick inte tas 
förluster därför höjde man riskmandatet till 200 milj vilket man under den perioden tyckte var väldigt 
högt. Om man ser tillbaka på det så är det ju fullkomligt bisarrt att ta ett sådant beslut i styrelsen när 
man har ett förslag på bordet att mot att ta 50-100 milj i förlust. Det är inte en oöverskådlig summa 
för ett företag som tjänar 250-300 milj per men man väljer istället att höja overnightrisken med 200 
milj dvs. man är beredd att förlora nästan halva sitt börskapital på en dag för att upprätthålla dom här 
positionerna. Det är självklart lite grann eftertänksamhetens kranka blekhet men det beslutet är väldigt 
svårt att förstå.

KN: Min fråga är var styrelsen informerade om att fanns ett förslag om att ta förluster?

FC: Styrelsen, jag såg Mikael König, Stefan Dahlbo och Mats Qviberg jag de som styrelsen, för mig 
som motpart. Sedan vad dom informerade Ann-Marie Paulsson och Pernilla Ström om vet jag inte. 
Men dom som satt i bankens styrelsen var ju genuint detaljorienterade Erséus, Lönnström, Dahlbo och 
König med tillägg då av Mats Qviberg så hade du ju 5/8 av styrelsen eller 5/9, det beror på hur du ser 
det. För mig fanns det ingen anledning att säkerhetsställa att dom andra utfyllnadsmarionetterna hade 
fått full information. Jag har ju varit på ett stort antal AB styrelsemöten där tradingen har föredragits. 
Nu är ju alla protokoll i AB:t av karaktären beslutsprotokoll man ser ju väldigt stor skillnad när 
Mattias Anju var sekreterare för då var ju det väldigt snackigt. När Rickard Berlin tar över är det en 
helt annan variant, det står Fredrik Crafoord föredrog tradingen. Det var ju inte så att jag berättade vad 
tradingen höll på med utan det var ju positioner, nuläge ska vi ta förluster så hade dom koll. Dom 
andra i styrelsen överlät till Stefan Dahlbo, Mats Qviberg och Mikael König att fatta dom svåra 
besluten. Det fanns en otrolig beundran från Dybeck Happe och hela gänget mot Qviberg, det var inte 
så konstigt.

ADV: Men frågan var alltså om, protokollerade ni en önskan att man skulle stänga?

FC: Det tror jag inte.

BB: Det som Dahlbo kunde konstatera att man på utställda var undervärderade och innehavda 
övervärderade, oavsett hur mycket nu. Har du hört eller fått kännedom om KPMG på något sätt delade 
den bedömningen eller kunde konstatera samma sak?

FC: Mitt enda möte med KPMG av någon dignitet var den 18/12 2008 när Torianader var där. Han 
var ju en sådan här nyfrälst marknadspris aktivist att allt skulle värderas, om det fanns ett pris 
någonstans i yttre rymden skulle man använda det priset för allting. Revisorerna var väl väldigt 
kategoriska från början men fick väl backa ut lite för det var inte genomförbart. Efter mötet i 
december hade jag väldigt lite kontakt med KPMG men jag har ju tillgodogjort information av 
offentligt material när det gäller KPMG för jag ser ju att framförallt det här deras budgetmöte dom har 
något budgetmöte -09 på hösten. Man kan säga att det finns en viss harmoni mellan KPMGs 
rekommendationer från november än vad dom egentligen skriver i revisionen 2 månader senare. Jag 
är en utomstående betraktare precis som ni.

BB: Jag tänkte ställa några frågor från din inlaga som är daterad i november 2010.På sidan 1 anges vi 
har haft tillgång till begränsad dokumentation  (diskussioner om vilka handlar FC inte har haft 
tillgång till men önskar få, skrivs inte ut ca 2 minuter). På samma sida med rubriken 
Omvärldsutvecklingen när man då har facit i hand resonemanget från värdering så kan man titta på 
den slutliga avvecklingen minus eventuella effekter av att den inte sker så gynnsamt att avveckla allt 
på en gång osv. Är det någonting som inträffar under första delen av 2010 som gjorde att portföljen 
blev mer eller mindre felvärderad?

FC: Där har faktiskt Dyrefors rätt. Dyrefors inlaga är ju av väldigt ojämn kvalité, vissa grejer är han 
på spiken rätt och på vissa saker är det en dåres försvarstal. Q1 hade en bra utveckling för vår portfölj, 

Förhör med Crafoord, Björn Fredrik; 2011-04-27 09:45   diarienr: 9000-K1634-10
  48



jag fick vind i seglen måste jag säga. Det som hände, vilket inte ska kunna hända, var att under 
januaris slut eller februaris början, osäker på tidpunkt, sjönk marknaden framför på DAX. Jag tror det 
var 58-67 där vid årsskiftet det gick ner mot 53-54 här under februari utan att volatiliteten gick upp 
vilket gjorde att den här skew-delen av edgen blev mycket förmånligare för oss. Jag minns jag sa till 
Stefan och Mikael i sällskap med Tamer under mars, jag tror vi ska stänga jag tror inte det blir bättre 
än så här. Vi hade så mycket i pipen, som det var då, vi ville förvärva Catella vi skulle göra om HQ 
till tre delar Asset Management, Private Banking och Investment Banking vi kommunicerade hej villt 
hur bra vi var. Låt oss nu ta tjuren vid hornen, det blir inte bättre än så här, vi stänger ner risken, folk 
kommer att förlåta oss. Om vi kan visa upp en ljusnande framtid här. Då i mars när vi sitter på mitt 
kontor så frågar då Dahlbo, vad skulle det kosta att neutralisera det här, som det var i mars då. Jag sa, 
150 milj så är vi fine säger jag. Då frågar han för en second opinion, Tamer, då säger Tamer snarare 
200-250 så är vi helt fine. Han var allmänt bror duktig där, men det spelar ingen roll. Frågan ställdes 
och han fick svaret. Då säger Stefan, jag tror inte Mats klarar 250. Sedan kom avvecklingsgruppen in 
och sen ….ohörbart…. Men i mars hade vi en väldigt, väldigt fördelaktig möjlighet att stänga.

BB: Till en kostnad mellan 150-250?

FC: Ja då hade vi haft en väldigt, väldigt bra position. För allting gick vår väg fram till halva mars 
sedan gick det sämre igen. Under den perioden, framförallt från april mitten av april när 
avvecklingsgruppen tillsattes och in i maj så var det en marknad där dom var tvungna att fatta extremt 
snabba beslut och omvärdera dom på löpande basis med tanke på hur snabb marknaden var. Att då 
sitta i en total statisk omgivning med en helt teoretisk inriktad avvecklingsgrupp var inte bra.

BB: Var det någonting som, förutom då eventuellt Tamer, kan verifiera det du säger, finns det mail, 
sms eller någon kommunikation som rör just den att du tog upp det här med att stänga nu?

FC: Det kommer att finnas verifierat i boken om HQ som Carolina Neurath har skrivit. Hon har det 
där bekräftat och klart från både Dahlbo, König och Tamer så om du vill ha third opinion. Men Tamer 
borde ju va….

KN: Kan man säga så här att du och Tamer Torun var av samma uppfattning…

BB: Att det var ett bra läge…

FC: Det kan man absolut säga.

KN: Var det någon mer som delade den uppfattningen?

FC: Min uppfattning om Mikael König var att han var rätt stängningsorienterad men gav sig för lätt 
mot framförallt Qviberg. Dahlborgs roll som filter mellan König och Qviberg är svårt för mig…. Min 
känsla, spekulation är att Dahlbo var alltså han var rädd för att komma med dåliga nyheter. Qviberg är 
känd för att slå ihjäl budbärarna. Det jag kan tänka mig var att Dahlbo var lite för omskrivande och 
förskönande för Qviberg.

ADV: Men det är ingenting du vet?

FC: Nej självklart inte.

KN: Det som framgått i alla fall är att du och Tamer Torun var av samma uppfattning.

FC: Ja Tamer ville ju att vi skulle lägga det här bakom oss. Han var ju tradingchef sedan 1 år och 
några månader. Han ville ju fortsätta och utveckla sig i den rollen med en hanterbar situation. Det 
fanns inga motsättningar mellan mig och Tamer i den frågan.

BB: När vi ändå är inne då på Mats Qviberg så har du skrivit i din inlaga att Qviberg hade i praktiken 
då starkt inflytande på tradingverksamheten.

FC: Vilken sida är du på?
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BB: Sidan 3. Det står väl informerad om Bankens tradingverksamhet och i praktiken haft ett starkt 
inflytande över verksamheten.

FC: Han var inne i Banken på detaljstyrning. Som jag minns det så är det väl en beskrivning av hur 
förhållandet mellan HQ AB och Banken dvs. även om Mats Qviberg inte var med i bankens styrelse. 
Han tyckte det var tråkigt med detalj…, det är mycket jobb, så var han ändå inne och detaljstyrde hur 
Banken sköttes men genom Dahlbo. Han skaffade sig genom väldigt många informella kontakter, han 
hade sina små spioner på alla avdelningar som ringde upp till Qviberg. Det var mycket 
korridor…ohörbart…, den gör fel där. Han kunde bli totalt vansinnig för att om vi haft en spread på 
t.ex. mellan Ericsson och Nokia men tjänat kanske, just spreadar kan se konstiga ut för att om du är 
lång i Ericsson och kort Nokia så går båda upp då tjänar du 50 milj i Ericsson men förlorar 47 i Nokia. 
Då kunde han få ett sådant här helt koleriskt utbrott –tror du att aktieägarna i HQ vill förlora 47 milj i 
Nokia. Lite grann taget ur sitt sammanhang. Det var många sådana nerslag. Om vi förlorade pengar 
och han fick meddelade på sms eller mail om det så kunde han ringa och ge vem som helst en 
fruktansvärd utskällning vilket självklart inte skapade rätt miljö för att fatta riktigt rationella beslut i 
det läget.

BB: Om man ser till själva tradingavdelningen, fanns det någon kommunikation eller någon form av 
kommunikation mellan Qviberg och dom positioner som tas. Att man har funderingar på strategi eller?

FC: Ja han ville ju veta vad som var bra för portföljen om det skulle gå upp eller ner om vollan skulle 
upp eller ner och så där… Men dom fick ju detaljinformation framförallt Dahlbo men även Qviberg 
fick ju en på dagligbasis, fick ju Bankens styrelse plus Qviberg ett mail från risk som beskrev 
mandatuppföljningar och omfångslimiter, utfall med kommentarer från risk för han återkopplade ju 
rätt ofta.

BB: På samma sida då när det gäller styrelsen så skriver du i 5.3 att styrelsen då, -samt  genom att 
löpande hålla sig noga informerade om positionstagningar, värderingsfrågor, säkerhetsfrågor, 
likviditetsproblem osv. När det gäller positionstagningar hur skulle det ha ägt rum att styrelsen hållit 
sig informerad?

FC: Det fanns ju sådana här styrelsemail som gick till varje styrelsemöte en eller tvågånger i månaden 
där man visar exakt vilken duration, vilka löptider positionerna hade där man direkt kunde se om en 
position hade tagits i en längre löprid eller någonting sådant. Det fanns väldigt noga angivet exakt 
vilka positioner som hade ingåtts. Likviditetslistorna gick ju varje dag säkerhetslistorna gick varje 
dag, säkerhetskravmail gick varje dag. Det man inte får glömma är att styrelsen är ju den som 
utarbetat värderingsmodeller och olika riskmandat och genom dom mandaten styr man det strategiska 
utrymmet för tradingavdelningen.

BB: På punkten 5.5 det här med compliance och ekonomiavdelningen och begreppet övervakande 
kontrollerande organ att dom ingick i övervakningsfunktionen, kan du utveckla det.

FC: Compliance kollade ju alla instruktioner och sånt. Risk kollade ju själva positionstagningarna, 
transaktionerna och alla värderingarna och sånt medans compliance kollar att man följer instruktioner 
och att allt sånt övervakas och efterlevs, att rätt person handlar rätt saker och att rätt person handlar 
vid rätt tidpunkt.

BB: På vilket sätt deltog ekonomiavdelningen?

FC: Dom fick ju underlagen från risk som den sedan använde i en extern redovisning.

BB: Vet du om dom har själva velat kontrollerat eller…

FC: Absolut. Varje månad när… Risk gjorde ju då nedslag vid olika tidpunkter för att gör kontroller 
som vi inte var medvetna om plus på månadsbasis. Varje sista i månaden gjorde man en tankning av 
alla priser och positioner som gick till ekonomi som dom själva gick igenom för redovisningssyften. 
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Dom började alltså göra det själva sen fick dom sedan en kontroll risk, några senare. HQ var ju väldigt 
resultatorienterade så resultatet för en viss månad skulle i princip vara klart dagen efter den sista vilket 
innebär att ekonomi tog in alla siffror själva och fick dom helt enkelt ogranskade från risk. Sedan 
tittade man på dom siffrorna så risk kunde jämföra dom justeringar så att…

BB: Vem eller vilka var det på ekonomi då som…

FC: Det var Mattias Arnelund själv som fick det.

BB: Har det förekommit att Arnelund då har haft ett resonemang direkt med trading om några…

FC: Arnelund blev ju ansvarig för säkerhetsställning och likviditetshantering i samband med vissa 
personalförändringar på företaget. Då blev han av mer naturliga själv mer involverad för 
säkerhetskraven rimmar ju rätt mycket med värderingen. Likviditeten påverkas ju av positionstagning 
så han blev ju naturligtvis mycket mer införlivad i tradingens verksamhet men han hade ansvaret för…

BB: Fick ekonomi och Arnelund någonting från SEB då?

FC: Varje dag.

BB: Det som dom fick från SEB kan det då jämställas med även med portföljvärdering?

FC: Ja.

BB: Om nu Arnelund fick en sådan här värdering i den formen att SEB skickar över någonting. Har 
han tagit upp med dig eller någon på trading eller med någon på risk att det fanns en viss diskrepans 
där emellan kanske?

FC: Jamen den diskrepansen, jag tror antagligen att han…, ja nu spekulerar jag bara… Men SEBs 
siffror stämde ju väldigt bra överens med våra marknadspriser.

BB: Ja alltså det som ni kunde tanka visa själva, ja.

FC: Ja, så att vi hade ju SEBs siffror redan själva.

BB: Så det fanns ingen anledning att särskilt ventilera dom listor som kom från SEB för 
underliggande hade ni redan?

FC: Vi hade det underliggande men man kanske skulle fundera på vad ett clearinghus värderar en 
position på ett visst sätt… Man skulle i alla fall haft funderingar på vid dom tillfällen då edgen ökar, 
så kan ju edgen öka pga. felaktigheter om då stämmer av det SEBs siffror eller Eurex egna siffror eller 
OMX siffror så borde man i alla fall kunna väcka någon misstänke.

KN: Beslutet att skicka över säkerheterna, alltså summan av pengarna till SEB, det var ju rätt stora 
summor den här säkerhetsmassan. Vem var det som tog det?

FC: Vem som var ansvarig för säkerhetsställningen?

KN: Ja, alltså den som tog beslutet att skicka över tex. 50 milj eller vad det rörde sig om.

FC: jag förstår inte riktigt vad du är ute efter.

KN: Ni måste ju leverera in säkerheter till SEB?
FC: Ja.

KN: Vem var det då som beslutade att dom här pengarna säkerhetsställdes?

FC: Från början var det Arasch som skötte det där när han var på back office men sedan när Arasch 
startade en equity finance avdelning med inriktning på aktielån swapar och sådant då fick han inte 
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sköta det där då fick Matias Arnelund och Lars Bjurström-Hansson hantera säkerhetsställningen. Ni 
antagligen sett grafer och tables som heter tradingens underskott av säkerheter. Tradingens portfölj 
säg att marknadsvärde på den var 1 miljard och säkerhetskraven var 1,5 miljard då fanns ett 
underskott som måste säkerhetsställas antingen med HQs egna pengar eller med likviditetsöverskott, 
den är ju självklart en viktig information för en finansavdelning.

KN: Vem var det som fysiskt såg till….

FC: Det var Mattias Arnelund eller Lars Bjurström-Hansson som förde över tillgångar för att möta 
säkerhetskravets storlek från SEB. Men det är alltså ändrat under tidens…

BB: Om jag fortsätter med 6.3 stycket står det att tradingenavdelningen kritiserades av ledningen och 
ägarna vilka anförde att ytterligare förluster inte kunde accepteras och det är då 4:e kvartalet 2007. 
Kritiken finns den dokumenterad på något sätt eller vem ska vi höra om….

FC: Nej det var mest utskällningar på telefon från Mats Qviberg under 4:e kvartalet 2007. Det var 
många Johan Thyrén har fått en och Tamer Torun har fått några stycken jag har fått ett par stycken.

BB: Så ledning och ägarna om man sätter namn bakom så är det?

FC: Det är Mats Qviberg.

BB: Hur skulle man kunna utvidga ytterligare förluster, genom att ändra handelsstrategi eller hur fick 
ni någon uppfattning om det?

FC: Det var ganska klent just med sådana instruktioner utan nu gäller det att sluta att förlora pengar. 
Det finns hopp i kronologin för 2008 gick det faktiskt ganska okej, saker och ting fram till september 
rullade på helt i rätt riktning. Portföljen minskade i omfång och börsen utvecklades gynnsamt för oss. 
Det är först egentligen 2008 i Lehman kraschen och den sättning på 50 procent som mycket av 
problemen med dom långdaterade utställda optionerna dök upp igen.

BB: Även andra tog beslut i FC portföljen som anges på punkten 6.9. Förutom du då så dom andra 
alltså det är Tamer Torun och så står det andra på tradingavdelningen?

FC: Ja, Jag kanske diskuterade med Tamer eller Johan Thyrén när han var kvar men sedan kunde dom 
uppdra till någon junior medarbetare på avdelningen att exekvera det. Det kan ju stå vem som helst på 
den transaktionslistan. Jag skulle säga så att Tamer och Thyrén var dom jag diskuterade dom taktiska 
valen.

BB: På punkten 6.12 att portfölj på FC:s ställning och utveckling rapporterades fortlöpande till en 
grupp alltså måndagsgruppen. Hur gick det till, fick dom dokument?

FC: König fick resultatet på dagligbasis, det fick ju allihop. Sedan sammanställdes det här dagliga 
resultatet i grafisk form av riskavdelningen på Königs uppdrag och en del ingick i styrelsematerial och 
material till Stefan och Qviberg. Det var klart att det här var en viktig fråga för oss, vad det handlade 
om var ju, vi hade bra momentum i verksamheten. Varumärket var ju viktigare än allt annat, vi fick 
inte göra fel. Samtidigt så ville vi ju komma vidare från det här på tradingen, stänga ner dom här och 
helt enkelt lansera HQ 2.0 som var ett rent kapitalförvaltningshus. Men fåfängan av att bita i det sura 
äpplet det var för starkt för att fatta det rationella beslutet.

BB: På dom här måndagsmötena om man bortser från december utan tiden innan, resonerades det om 
nya positioner varför en viss position hade tagits?

FC: Absolut, framförallt…., tanken var ju att vi skulle i möjligaste mån avveckla portföljen under 
2009. Under sommaren 2009 när jag då sa att det skulle kosta 50-100 att ta ner den varaktiga risken 
så sa dom nej du får inte ta förluster och nej du får inte vara över riskmandatet 150 milj. Då sa jag till 
Agneta, som pratade med Stefan och Mikael framförallt, att enda sättet att möta dom två kriterierna att 
vara under riskmandatet utan att förlora pengar det är att öppna nya positioner 2010 på sommaren. Det 
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fanns ju ingen klarlagd instruktion utan avvecklingstiden var ju inte kritisk så. Då öppnade vi en 
position det var ju ett stort diskussionsämne hurvida vi skulle rulla det i 2010. Det är ett beslut som 
styrelsen i högsta grad var involverad i och när jag säger styrelsen så menar jag fortfarande dom här 
tre personerna i huvudsak.

BB: Effekten av den eller dom rullningar som talas om det är alltså att den latenta förlusten som 
existerar i en viss position den….

FC: Nej egentligen inte. Jag ville stänga positioner med december förfall det var december -09 som 
egentligen det stora, i och med att vi hade en skewrisk på där som blev lite svår att ballanser i 
riskmatrisen. Så antingen stängde man skewrisken i december vilket obönhörligen får en 
resultatpåverkan. Om man istället ökar positionen och säljer 2010 i juni, som vi gjorde då, då 
balanserar man upp i det här fallet balanserade vi upp riskmatrisen väldigt fint. Bara för att du hedgar, 
du ökar ju ändå omfånget när du lägger till en kort position med 1 års löptid, det ser fint ut i 
riskmatrisen men risken ökar ju det måste den ju göra rent tekniskt om den ökar vår position. Det var 
inte så att vi sålde dom för att göra en vinst som vi kunde ta en förlust någon annanstans, nej vi sålde 
dom för att få ordning på risken.

BB: Så att det här med resultateffekten som åstadkoms genom det här dag1 resonemanget…

FC: Det hade ingenting just då med det här att göra. Dag1 var ingenting som diskuterades under 
sommaren 2009. Dag1 var någonting som till min kännedom och på HQ började att diskuteras snarare 
november/december 2009. Det var ingen stor sak internt det var först när Fi började kritisera hårt.

BB: Du skriver i punkten 6.14 –efter årsskiftet 09/10 kom tradingverksamheten  att påverkas starkt av 
SEBs inflytande samt den särskilda avvecklingsgrupp som tillsattes. På vilket sätt påverkades trading 
av SEBs inflytande?

FC: SEB var ju oroliga dom tyckte portföljen var för stor och dom hade monotorerat oss i november, 
vad jag förstår i efterhand. Jag tror att König hade kommunicerat med SEB att portföljen var under 
avveckling men den avvecklades inte speciellt mycket under den perioden, december – januari. SEB 
sätt att reagera på det här var ju att 1. Kräva att vi skulle utforma en avvecklingsplan där vi halverade 
den nominella exponeringen fram till juni 2010 samt att dom hävdade, rätt eller fel, att Eurex 
säkerhetsberäkning var felaktig och gjorde därför en egen uträkning och pålade oss extra 
säkerhetskrav fr.o.m. den 23 eller 24 2010. Det innebar ju att man hade den egna riskmatrisen, SEBs 
olika krav som påverkades lite annorlunda än våra egna riskmatriser plus att vi hade ett 
lönsamhetskrav på oss. Det blev en extra parameter som gjorde det hela lite svårare med SEB 
inblandning.

BB: Det här med dag1 resultat eller resonemanget. Vi kan se i email i december att man funderar…

FC: Ja i november – december började det bubbla upp till ytan. Är det vid revisorsmötet då i 
november som frågan aktualiserades, kan jag täcka mig?

BB: Vi har ett email från Nina Hernberg som har skickats till dig den 28 december där Nina skriver 
–vi ser att du sänkte vollan för ODAX mars från 27,5 till 26 i onsdags dock utan någon resultateffekt, 
vad/vilka transaktioner har neutraliserats inom citationstecken effekten av vollaändringen? 

FC: Ja det är väl en straight war. –I samtal med Stefan Dahlbo kom vi överens om att utnyttja skewen 
för att kunna minska värderingsrisken i mars. På något vis har jag alltså, jag kommer inte ihåg dom 
exakta transaktionerna….

BB: Man sänker alltså mars vollan från 27,5 till 26 och det kostar då en del om man tittar på resultatet, 
det bokföringsmässiga, så blir det alltså ett antal miljoner, vad blir det, 80…

FC: Om du har 35 milj i vega så borde det bli 50 milj.

BB: Ja just det. Men just den här frågeställningen, vilka transaktioner har då neutraliserat effekten av 
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volla ändringen och det för ju då tankarna till att man tar en ny position som genererar ett dag1 
resultat.

FC: Jag måste säga, jag gör dig säkert besviken, men jag har aldrig ens funderat i termerna dag1 
resultat någon gång. Men …..ohörbart…. jag kom ihåg det först när jag såg det så ville ju då Dahlbo 
att vi skulle minska risken i värderingsrisken i mars, men han ville inte att vi skulle förlora pengar. Då 
var mitt förslag att jag skulle sälja någonting juni verkade det som då genererar en bokföringsteknisk 
vinst och då kan jag minska risken i mars värderingsmässigt. Det innebär att med Dahlbos sanktion 
ökar positionen i juni för att undvika att ta förluster. Jag har alltså lämnat ett förslag på hur vi kan 
göra. Det är inte så att jag har gjort det här och sedan undrar någon, varför har du gjort så där.

BB: Nej och att det inte var obekant för i vart fall risk det framgår ju redan av mailen. Men just själva 
tänket bakom va, att man ska minska mars ner till en mera kanske korrekt siffra. Men det kommer då 
att slå på resultatet med X antal miljoner. Då har ni kommit överens, du och Dahlbo, om att balansera 
upp den…

FC: Ja han har väl antagligen frågat mig vad jag kan göra för att inte ta några förluster. Jag sa, jag kan 
sälja mer juni det får vi värdera på det sättet …ohörbart… det är ju….

BB: Precis, man säljer juni för på…

FC: 25 och värderar den på 20.

BB: Ja, för det var nämligen så att man köpte här på 25 eller ställde på 25 och värderade på 20, då 
uppstår alltså en dag1 effekt som tar bort den här….

FC: Jag förstår självklart det logiska i dag1 men det var ingenting vi… Jag tror vi gravt generellt på 
HQ underskattade tyngden av dag1 problematiken. Sedan är det så, om man skall var helt krass, att på 
stora banker har dom inte heller systemstöd för dag1. Så vad gör man där, jo man värderar, samma 
dag som affären, så värderar man exakt på den volla man har handlat på, 27,12, sedan dagen efter kan 
du använda vilken modell du vill för att ändra din prissättning enligt eget tycke. Dag1 är jättebra men 
man har missat dag2, dag3 och dag4. Vi var naiva på HQ som inte insåg den matematiken.

BB: Men här tycker jag närmast att det kanske inte är ett resultat av naivitet utan att man väljer 
resultat.

FC: Kreativitet.

BB: Ja.

FC: Ja jag ska inte säga emot dig.

Förhöret avslutat klockan 12.30.
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Fredrik Crafoord – FC
Leif Gustafson – Adv
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Crafoord delges följande:

 Otillbörlig marknadspåverkan (grovt brott)

Crafoord har vid handel med värdepapper, på sätt som framgår i nedanstående beskrivning, förfarit på 
ett sätt som han insett varit ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller på annat sätt vilselett 
köpare eller säljare av finansiella instrument.

Årsskiftet 2008/2009

Minskningen i EDGE kan till största del hänvisas till 4 kontrakt, samtliga OMXS30 optioner. 
OMXS30 låg för tillfället på ca: 660. Det innebär att kontrakten har mindre än en månad till förfall (m 
= jan) och är relativt deep in the money. Kontrakten är visserligen att betrakta som illikvida, men 
värderingen är lätt att bestämma då en kort daterad deep in the money option i det närmaste kan 
värderas som en termin



De kontrakt som är gulmarkerade nedan har Fredrik Crafoord lagt orders i på NasdaqOMX vilket fått 
till följd att det officiella slutpriset från börsen fått EDGE att minska enligt tabellen.

Halvårsskiftet 2009

Minskningen i EDGE kan till största del hänvisas till 3 kontrakt, 2 st OMXS30 optioner och en DAX 
option. OMXS30 låg för tillfället på 796. Det innebär att kontrakten har ungefär ett halvår till förfall 
(m = jan) och är relativt deep in the money. Det var inte speciellt mycket handel i dessa kontrakt vid 
tillfället. 
De kontrakt som är gulmarkerade nedan har Fredrik Crafoord lagt orders i på NasdaqOMX vilket fått 
till följd att det officiella slutpriset från börsen fått EDGE att minska enligt tabellen.

Årsskiftet 2009/2010

Minskningen i EDGE kan till största del hänvisas till 2 kontrakt, 2 st OMXS30 optioner. OMXS30 låg 
för tillfället på 952. Det innebär att kontrakten har mindre än en månad till förfall (m = jan) och är 
deep in the money. Det var inte speciellt mycket handel i dessa kontrakt vid tillfället. 
De kontrakt som är gulmarkerade nedan har Fredrik Crafoord lagt orders i på Nasdaq OMX vilket fått 
till följd att det officiella slutpriset från börsen fått EDGE att minska enligt tabellen.

KN: Du har nu läst igenom anmälan/gärningsbeskrivning, har du läst den innan du varit här?

FC: Ja.

KN: Vad är din inställning till det du har läst, den misstanken?

FC: Jag förklarar mig icke skyldig.

KN: Kan du vidareutveckla varför.

ADV: Nu får du hålla dig den här texten, i det här läget.

FC: Ja, jag har inte lagt några ordrar som är ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset.

KN: Det står uppräknat ordrar om vi börjar med den sista som är årsskiftet 2009/2010. Har du 
lagt dom här ordrarna eller är det någon annan?
FC: Jag kan varken…, jag inte säga minns exakt vilka ordrar jag har lagt för 1½ år sedan. Det 
är väl lagt från min station antar jag eftersom det står så.

KN: Vad sa du?

FC: Det är väl lagt från min arbetsstation antar jag eftersom det står så här.

KN: Ja det är lagt som det står frecra.

FC: Det talade vi om sist, det kan naturligtvis vara jag det kan också vara någon annan.
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KN: Har du något minne över huvud taget, för den ligger ju lite speciellt i tidpunkt också.

FC: När är den inskickad?

KN: OMX660 den är 17:18:52, det stänger ju 17:20.

FC: Jag kan inte säga att jag kommer ihåg just orderläggningen. Vid det här tillfället 
2009/2010, ni har ju tagit del av revisorns inlagor till revisorsnämnden. Det fanns under den 
här perioden december 2009 vid många tillfällen ett stort antal priser som påverkade den 
totala edgen väldigt stort och väldigt kraftig mellan olika dagar, det där känner ni väl 
antagligen till.

KN: Ja vi har läst om det, ja.

FC: Revisorn gjorde då en undersökning av edgen under december vid något tillfälle där. 
Sedan uppmanades vi av risk, ekonomi och koncernledningen att hålla ett öga på edgen så att 
den inte skulle springa iväg från det normala.

ADV. Pga. felaktiga priser?

FC: Exakt och då har vi berättat eller vårt ställningstagande generellt sätt på 
tradingavdelningen var, vi vill inte på något vis lägga in några ordrar som kan tänkas påverka 
prisbilden på ett speciellt sätt eller göra någonting som vi antar är olagligt. Vi kan tänka oss 
att balansera andra felpriser eller någonting sådant. Det finns ju alltid en mängd priser som 
inte är helt rätt i en komplex portfölj med många instrument. Vi har tydligt gjort klart att vi 
kommer inte försöka göra någonting som vi anser vara otillbörligt.

KN: Du säger vi vilka är inräknat det?

FC: Ja det är ju tradingavdelningen.

BB: Men vilka sa vi detta till?

FC: Vi detta till riskavdelningen, ekonomiavdelningen och även till vd att vi ämnar inte göra 
någonting som tror är felaktigt. Ingenting av det vi gjort har vi haft anledning att tro att det 
skulle ha varit otillbörligt.

BB: Av vilken anledning kom det här resonemanget upp? Är det som ett svar till någon propå 
eller är det bara…..

FC: Om ni har läst revisorns inlaga så visar ju edgen att felprissättningen skulle ha 1,6 
miljarder, 1 miljard eller 2 miljarder i december. Den här edgen det var ju ingenting som HQ 
egentligen, ja det var inget riskmått som man tog så där extremt allvarligt på utan det viktiga 
var att man värderade saker och ting rätt enligt värderingsmodeller och att det var rätt 
redovisningstekniskt. Det fick då riskmangement och ekonomiavdelningen ta hand om. Men 
den här oron som revisorn kände inför det här, om nu värderingsgapet mellan teoretisk 
värdering och marknadsmässig värdering var ungefär 500 milj kanske i december men 
portföljrapporterna som vi tryckte ut visar att värderingsskillnaden var 2 miljarder. Därför 
sattes det press internt på att vi skulle vara vaksamma, inte på något sätt förbättra eller 
försköna det här inte alls, att inte låta det sticka iväg åt något håll, det var det, det handlade 
om.

KN: Vad innebär det att ni inte, hur skulle ni agera då om ni inte tillät det sticka iväg?
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FC: Det innebär om någon annan lägger in ett felpris, vilket läggs in rätt ofta. Om du som 
kund, du får ju lägga in vilket pris du vill. Om du köper någonting på 100 så ställer du upp 
och ska sälja på 900, den kunden har inte gjort sig skyldig till någonting. Om han lägger in ett 
pris på 900, han vill sälja på 900 om den optionen någon gång går till 900. Ja det är kanske 
inte helt rätt att lägga in på 900 just vid det tillfället men han måste få göra det, den kan ju 
gälla resten av hela löptiden. Om det ligger inne som ensamt pris då kommer det ju att visa ett 
annat marknadsvärde än vad som är riktigt. Då är vårt uppdrag att kanske med, att vi skulle 
försöka balansera upp det där. Det handlar inte på något vis om att försköna eller vilseleda.

KN: Vadå balansera upp?

FC: Om någon lägger in 900 sälj din option som har ett realvärde på 500. Om man då lägger 
in 100 bid för den optionen då blir ju snittpriset det rätta pris.

BB: Ja, men när man tankade Orcen så blev det egentligen inte midpriset som kom ut va?

FC: Finns det bara ett pris så blir det ju det priset. Det är det jag menar om det bara ligger 900 
sälj ifrån en kundorder, det ligger ju alltid sådan priser inne i marknaden då sticker det iväg 
om det priset är till vår nackdel.

BB: Så du menar i en situation där vi har optioner, vi ta A660 som är aktuell här. Det är 
kanske lite svårt att ta som exempel för att om någon hade lagt sälj på en helt tokig nivå så 
skulle ju det blivit ett avslut.

FC: Nej, men du kan ju lägga en sälj på en hög nivå det hade ju….

BB: Nu tänkte jag fel här. 

 Bandspelaren avstängd för några minuters genomgång av A660.

BB: Nu har vi lagt fram en lista med avslutsstatistik på optionen A660 som sträcker sig från 
den 28/12 till 30/12. Då kan man se att det senaste avslutet här är den 28/12 är på 306, det är 
alltså HQ som köper då 10 kontrakt. Det är en som heter A660, det betyder att det är lösen i 
januari 2010, striken/lösenpriset är 660. Indexet OMX30 är ca 950 det betyder att realvärdet 
på optionen ifråga är straxt över 290 och här har det då skett ett avslut av HQ på 306. Om 
man vandrar vidare tidsmässigt så ser man att den 28/12 så läggs då en köporder av HQ på 10 
kontrakt på priset 100, det ligger alltså lång ifrån realvärdet. Inte helt överraskande så finns 
det då inga sälj på dom här nivåerna. Utan i stället så är det en firma i Holland, EMC Trading, 
som då lägger ut, tämligen omgående, köpbud som är 25 öre högre då. Lägger sig liksom 
emellan eventuella säljare och det budet som HQ lägger. Min gissning är då att det är fråga 
om maskinhandel dom här 100,25.
Sedan kommer det som nu då ingår i anmälan det är den 30/12 10 kontrakt på 75 kr. Det blir 
då efter den här, vad jag förmodar, maskinhandlaren deletat, som blir det sista avtrycket i 
boken för den 30/12 dom här 75 blir dom senaste. Det finns inget avslut den dagen utan….

FC: HQ använder ju det här priset i sin bokföring.

BB: Ja det är riktigt..

FC: Vi använde ju last.

BB: Ja nu kan det ju vara så att… Oavsett om det bygger på last eller om det bygger på en 
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teoretisk..

FC: Det bygger på last. Last är det pris som räknas.

BB: Ja, okej. Nä r man då tankar ner edgen från Orcen den 30/12 då får man det här avslutet.

FC: Vilket avslut?

BB: Nej, förlåt, avtrycket menar jag, marknadsavtrycket 75. Vilket innebär att det tillskapas 
en negativ edge. Eftersom HQ har 11500 sålda kontrakt så innebär det då att om Orcen säger 
att skulden är värd 75 så har ju alltså den då minskat avsevärt från att ha legat på 300, alltså 
bara om man säger edgeberäkningar.

FC: Ja men edgeberäkningar ska räknas på last.

BB: Ja men nu har vi ju faktiskt den här edgeberäkningen ….

FC: Jag har inte sett den men det ska inte räknas så.

BB: Dom här köpbuden då som läggs på vilket sätt har dom kunnat tänkas ha lagts pga. att 
balansera upp någonting.

FC: För att det kan ha legat någonting någon annan stans som har gett motsvarande diff i ett 
annat kontrakt.

BB: En annan option där det ligger en felprissättning menar du?

FC: Ja.

BB: Då kan man ha gått in och tagit in på gungorna vad man förlorat på karusellen, 
edgemässigt?

FC: Ja. Om du tittar på det här avslutet, avtrycket.

KN: Kan du säga vilket avtryck du menar.

FC: Det översta 6603,30, det är väl typiskt ett felpris, tycker du inte det?

BB: Ja det kan man säga?
FC: Var är den killen?

BB: Det är den 28, det där priset har inte påverkat, vad jag kan se.

FC: Hur kan du se det?

BB: Därför att du har en trade samma dag, du har senare buy alltså vilja sälja på det där det är 
naturligtvis lite egendomligt. Du har efter i turordning så har du dels trade och du säger själv 
att det ska vara senaste trade. Frågan är vad det ha kunnat ställa till med den här dagen.

FC: Sådana priser ligger inne ofta och det är sådant man måste balansera upp mot. Det där 
hade varit omöjligt att balansera upp mot också i och med att det blir ett oändligt stort värde 
med ett sådant felpris in i marknaden. Prisbilden är ju allt annat än perfekt. Vi har gjort så 
gott vi kunnat för att hålla marknadsvärdet någorlunda lika med det riktiga marknadsvärdet 
på uppdrag av ekonomi och risk för att det inte ska se konstigt ut därför har vi gjort så här så 
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att den totala …ohörbart… ska se okej ut. Sedan kan, det efter att jag skickat in dom 
ordrarna, prisbilden ha förändrats i andra serier som gör att den här plötsligt ligger kvar 
ensam.

KN: Du menar med det resonemanget att ni har pratat om det här med risk och ekonomi för 
att lägga den här?

FC: Inte just den ordern men vi har pratat om att vi ska balanser så att prisbilden är 
någorlunda korrekt, ja.

BB: Storleken här, alltså 10 kontrakt när man har 11 500 utställda och att köpa 10 då finns det 
ju två alternativ antingen att man har lagt ut den här köpordern som prisvård eller att det finns 
något annat syfte. Förstår du vad jag menar?

FC: Prisvård eller annat syfte….

BB: Man kan tänka sig att man vill t.ex. stänga positionen eller minska den kraftigt, det som 
du själv varit inne på som förslag till ledningen för att minska risken. Man skulle kunna tänka 
sig att man vill köpa 5 000 eller vad som helst.

FC: Jo men det gör man inte elektroniskt en sådan minskning av positionen det gör man 
genom att fråga pris i en inter …ohörbart… marknad. Det här är prisvård ingenting annat.

KN: Har du sett det här priset eller observerat priset i samband med det här?

FC: Jag har sett många felpriser.

KN: Men just det här på 660?

FC: 6603 menar du?

KN: Nej jag menar det här priset som är lagt 75?

FC: Jag har sett det i anmälan, jag har inget minne av det generellt annars. Men det är ju från 
min station, jag har ju lagt ett oändligt antal ordrar så jag kan inte säga att det inte är jag, jag 
vet inte men det är snarast troligt att det är jag.

BB: Den här korrigerings aspekten, du säger vi på trading. Är det någonting som du har 
ventilerat särskilt med vissa personer i ledningen också eller är det mera rent allmänt….?

FC: När revisorn satte press på ekonomi och risk, i ett företag som det här då glunkas det i 
korridoren, se till att det här inte sticker ut så mycket som det har gjort tidigare under 
december. Det är dom ordrarna vi har fått från risk och ekonomi det har vi naturligtvis 
diskuterat med vd.

BB: Ska jag tolka det som att ni var på det klara med att KPMG hade den här edgen som  
benchmarking på något sätt att dom var intresserade av den aspekten eller bekymrade?

FC: Det är klart man blir bekymrad om det står edge 2 miljarder om man inte har 
detaljkunskap om det. Fluktuationen av edgen under december månad gjorde KPMG orolig. 
När dom gjorde analysen av det då måste dom ha sett, då fick dom en analyserad bild i form 
av en sådan här volatilitetsavstämning där edgen och det riktiga värdet enligt HQ redovisas. 
Där skillnaden mellan marknadspris och bokfört värde finns, volatilitetsavstämningarna är 
otroligt detaljerade. Det finns ju ingen information som inte finns med där och i det här läget 
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att det blev minus här i OMX det ska bara ses som ett olyckfall i arbetet. Vi ville inte ha 
något sådant det fanns ingen anledning för oss att försöka få ner en edge . Det var inte ett 
riskmått som var adekvat på det viset, vill ville ju bara inte att det skulle stå 1,5 miljard i edge 
det var det revisorer, risk och ekonomi var oroliga för.

BB: Ni ville alltså bota eventuella tokigheter i den sammanlagda edgen?

FC: Ja just det. I och med DAX här så är ju den prisbilden, det market makeing marknad som 
fungerar till skillnad från OMX. Den här prisbilden är ju korrekt mer eller mindre.

BB: Jag förevisar en uppställning över edge per emitent, totalsumman slutar på 280 milj och 
där ser man att OMX30 där är edgen angiven som negativ till 364 milj. Den här negativa 
edgen den består ju då i huvudsak av A660 men även då av A700. Fördelningen av edgen, 
plus och minus här, är det något som ni har reflekterat över som du kommer ihåg?

FC: Åter igen när det gäller bokslutsarbetet och allt sådan så var vi inte involverade. Det här 
är väl en rapport inför bokslutet antar jag. Jag har själv sett den här uppställningen i 
Finansinspektionens material och antagligen ingår det här i bokslutsunderlaget som 
riskmanagement har tillställt revisorn.

BB: Den här edgen, den negativa på OMX30, den finns väl med i ett antal olika 
rapportvarianter?

FC: Absolut, resultatrapporter.

BB: Kommer du ihåg om ni noterat den här edgen OMX30?

FC: Åter igen jag deltog inte i bokslutsarbetet men jag har ju läst i efterhand och tillgodogjort 
mig en hel del genom Finansinspektionens material. Det man har gjort här i HQs interna 
bokslutsarbete har ansett att OMXs prisbild är felaktig och det bokförda värdet som HQ har 
gjort i OMX dvs. utan edge är det korrekta.

BB: När vi gått igenom KPMGs material kan vi se att man då när man pratar om edgen utgår 
just från den här, 281 tror jag att dom genomgående laborerar med som mått.

FC: Ja den har inte jag tillgodogjort mig.

BB: Nej.

FC: Men de stora frågetecknen kring bokslutet gällde ju värderingen av ODAX-optioner, 
OMX-optionerna var ju inte av den varken storlek eller av den typen att dom var 
svåranalyserade eller på något vis….. Värdet som åsattes OMX-optionerna 
bokföringsmässigt var obestridliga ett eventuellt marknadspris som inte matchade det 
bokförda värdet har därför inte givit någon effekt. Den stora frågan inför bokslutet var ju det 
bokförda övervärdet i ODAX, det var det enda som var intressant i bokslutsarbetet. Om man 
nu tittar från KPMG sida om det stod 280 eller 640, är det så otroligt mycket mindre 
alarmerande om det stod 280 menar du?

BB: Jag vet inte, jag frågar dig.

FC: Det är inte så att man kan ställa ut tofflorna bara för att det står 280 om man är en 
noggrann revisor.

BB: Jag frågade mer hur ni hade det internt inom HQ. Den omständigheten att den här 
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tankningen från Orcen som har resulterat i den här uppställningen då skulle påvisa en negativ 
edge alltså en kraftig minskning av skulderna. Du kan inte erinra dig om ni haft ett 
resonemang om det?

FC: Jag har inte deltagit i sådana resonemang över huvud taget. Det var ingen som 
diskuterade generellt sett edge som riskmått utan vi utgick ifrån det bokförda värdet och om 
det bokförda värdet var korrekt.

BB: Den här kursvårds aspekten alltså att rätta till uppenbara felaktigheter i andra positioner 
så är då frågan om du själv kan ha någon uppfattning om vad det då skulle ha kunnat vara för 
positioner som då skulle ha balanserats upp. Kan dom ha legat OMX?

FC: Ja det är väl det som är absolut troligast försökt hålla en prisbild bra för OMX sedan 
försvinner det ju ofta priser precis i slutändan av en dag och då blir det en annan prisbild som 
ligger kvar. Framförallt när man läser anmälan från Carnegie så är det ju både när det gäller 
halvårsskiftet -09 och årsskiftet -08 så beror det ju på att det saknas priser i marknaden som 
gör att edgen kommer att bli mindre dvs. finns det inga priser alls så blir edgen noll. Det är 
dom två faktorerna som styr till 88 procent i dom här tillfällena i -08, sista december, och 
halvårsskiftet. 

BB: Så att om vi ska leta efter aktuella förklaringar typ balansera upp uppenbara 
felprisangivelser i andra instrument så ska man alltså leta i OMX.

FC: Företrädelsevis, jag vet inte om den här ODAX edgen är helt korrekt det har jag ingen 
aning om men den var i storleksordningen 500 som jag minns det vid tillfället. Jag skulle säga 
att den totala edgen för portföljen har ju i snitt varit från Q4 -09 till Q1s slut -10 har ju edgen 
fluktuerat kanske mellan 450 milj och 550 milj. Så den här kan nog kanske vara hög det vet 
jag inte, det är 1½ år sedan. Jag har ju flera resultatrapporter från våren 2010 där edgen är på 
440 milj även i april var det så.

KN: Det här att edgen var hög, har du varit delaktig i något sådant resonemang?

FC: Edgen är naturligtvis en indikator på om att antingen är marknadspriserna otillförlitliga 
eller så är det bokförda värdet felaktigt. Den modell som HQ använt sig av fick ju som 
konsekvens under hösten 2009 framförallt när den historiska volatiliteten sjönk samtidigt som 
den implicita, marknadspriserna, gick upp då gav ju modellen ett lägre värde samtidigt som 
marknaden åsatte optionerna ett ökande värde vilket då gav en stigande edge. 

KN: Runt den 10, 11 december har jag för mig att den var över 2 miljarder.

FC: Då identifierade vi några, tror jag det var, det var ju revisorn som använde sig av 
riskavdelningen för att kolla upp det där, några konstiga priser i december förfallet i DAX 
framförallt som gjorde någon option som var i princip värdelös, det låg ett säljpris på flera 
hundra euro.

KN: Togs det upp det där, jag tror att den 11:e var en måndag, på ett måndagsmöte?

FC: Det var inte edgen man diskuterade speciellt mycket, varken på måndagsmötena eller 
internt på HQ utan det var differensen mellan ATM-volatiliteten och dom bokförda värdena 
dvs. differensen i vegaanalysen. Som vi diskuterade vid förra mötet här så finns det två delar 
av edge en volatilitets komponent och en skew komponent, skevhetsbilden i marknaden. HQ 
hade accepterat på något vis att det skall finnas en edge för eventuellt skew eftersom vi 
värderar med rak volatilitet då finns ju den edgen där. Men det vi monitorerade väldigt noga 
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framförallt Mikael König och Per Börgesson på risk det var ju den sk. vegaanalysen som var 
vad som är skillnaden mellan hur marknaden värderade ATM i dom här olika månaderna i 
skillnad med vår teoretiska modell tog vid handen efter att använda historisk volatilitet. Den 
diskrepansen redovisades då i vegaanalyserna och det var det begreppet som diskuterades för 
det var det vi såg som ett eventuellt undervärde i portföljen på den nivån dvs. 
måndagsmötena, ledning och styrelse. Har man en värderingsmodell så måste man ju tro på 
den och följa den.

BB: Jag visar dig ett motsvarande blad avseende A700. HQ har då ställt ut ett antal kontrakt 
så det är alltså en skuldsättning. A700 bör ha ett realvärde på runt 240, 255 finns det avslut på 
lite tidigare i månaden. Där ser man klockan 17:19:48, 12 sekunder innan årets slut att det 
läggs 60 kr buy, sedan kommer som brev på posten 25 öre mer från IMC Trading. Känner du 
till om IMC Trading är maskinhandel.

FC: Det ser ut så, det borde vara det om de reagerar så snabbt som det gör tidsmässigt. Det är 
ju på 1 sekund, det kan inte vara någon människa som reagerar så fort.

BB: Nej, sedan tas IMC:s köporder bort sedan är det den här 60 i köporder som HQ har lagt 
som ligger kvar. Det är dom som hamnar när man tankar edgen den här dagen den 30:e. Kan 
du se om dom här transaktionerna på listan och om det finns någon möjlighet att budet 60 har 
att göra med kursvård avseende just den positionen?

FC: De man måste ha klart för sig att 17:19:48 så finns det en edge för vår portfölj vår 
position på OMX. Den beror ju på ett oändligt antal priser som sedan på dom 12 sekunderna 
som är en evighet i vår bransch kan försvinna eller läggas till. Det kan ha varit en perfekt 
balansering för att få edgen till ett adekvat mått för oss på OMX men sedan har någonting 
hänt på dom 12 sekunderna. Jag har inte tillgång till hela prisbilden på OMX, jag har inte 
prisbilden på hela DAX eller vad det nu kan ha varit. Det är klart att det är av prisvårds 
karaktär, men jag kan inte säga eller härleda det till någonting.

BB: Du har ingen hågkomst hurvida ni har ventilerat just dom här A700 och A660 vid årets 
slut dagen innan nyårsafton?

FC: Nej.

BB: Eller rättare sagt vid sista arbetsdagen slut. Hur ofta förekom det här då att man ville bota 
eventuella felaktigheter i edgen på annan håll genom…

FC: Det här är enda tillfället jag kan komma ihåg att någon har sagt åt mig att hantera det.

BB: Sagt åt dig?

FC: Ja eller ombett mig från risk och ekonomis sida att vi skulle…., i och med revisorns oro 
under december månad att vara lite vaksamma på edgen. Det har inte varit ett riskmått som 
någon på HQ har reflekterat så mycket om. Vi har haft vår bokförda värde enligt vår 
värderingsmodell det är det folk har koncentrerat sig på inte på edgen.

KN: Du säger att ni har blivit tillsagda att ni ska vara vaksamma, vad innebär det att vara 
vaksam?

FC: Att inte något annat felpris i marknaden gör att vår edge rusar iväg till …ohörbart… 
belopp.

Förhör med Crafoord, Björn Fredrik; 2011-05-05 15:05   diarienr: 9000-K1634-10
  63



KN: Det här är ju i alla fall uppenbart så att det är någon från HQ som lagt det här priset.

FC: Ja.

KN: Är det här rätt pris menar du?

FC: Rätt pris?

KN: Ja du sa att ni skulle vara vaksamma för felpris som läggs.

FC: Jag menar att totalbilden för OMX ska vara….

BB: Det kan finnas en annan option som någon har lagt ett tokbud på låt oss säga att..

FC: Det är en extrem illikvid marknad OMX. Om man tittar på DAX så det ju fluktuera men 
det är ju inom samma härad för att det finns en fungerande market maker marknad det gör det 
inte på OMX. Om vi tittat på årsskiftet 2008 så fanns det pris, jag tror i 70 serier på OMX av 
225 och dom priserna behöver inte vara adekvata för fem öre något av dom där 75. Det kan ju 
vara resterna som finns kvar i form av kundvolymer när alla market makers av någon 
anledning …ohörbart… sina priser. Det är en otrolig flora av blandade priser på en marknad 
som illikvid.

BB: Om du varit med om det tidigare någon gång så förevisar jag dig nu en tablå från 
Carnegies anmälan som du har tagit del av innan dagen, en graf över edgen december 2008 
till juli 2010. Det finns då vid halvårsskifte och föregående årsskifte. Från Carnegies sida har 
dom noterat att edgen dippar årsskiftet 2008/2009 och halvårsskiftet 2009, juni/juli, deras 
teori är då att det är fråga om att frisera edgen inför halvårsrapport respektive årsrapport. 
Dom här tidigare tillfällena om vi börjar med årsskiftet 2008/2009 när edgen i princip går ner 
till inte noll men i närheten. Har du någon hågkomst om man hurvida man vid det årsskiftet 
också hade någon sådan här…?

FC: Ingen som helst diskussioner kring edge 2008. Då hade vi haft det här mötet med KPMG 
och frågan var ju så att hur skulle vi värdera portföljen och vilka som skulle delta i 
bokslutsarbetet vilket vi inte skulle göra. Jag minns inte ens om jag satt vid desken den sista 
dagen på året 2008. Det hände så mycket andra saker då så jag kan inte påstå att jag vet, jag 
kommer inte ihåg det. Som jag minns det fanns det ingen som ombad mig att ta hand om det 
där. Edge var då inte ens något som vi diskuterade.
BB: Halvårsskiftet, juni/juli 2009, så sker då nedsänkning av edgen, momentant, minns du 
någonting om det?

FC: Nej, jag minns ingenting om det. Det måste vara en total slump där.

BB: Okej, vi förflyttar oss tillbaks till 30/12 2009 om det nu fanns en beredskap att sätta till 
eventuella feledgar i andra instrument genom den här typen av orderläggning. Var det 
någonting som alla som satt i rummet då var beredda att utföra blixtsnabbt utan 
kommunikation med dom övriga, eller hur skulle det gå till egentligen?

FC: Alla visste om problematiken, jag kan inte svara för dom andra, jag satt inte ens i det 
rummet min arbetsstation stod i ett eget rum årsskiftet -09.

BB: 09/10?

FC: Ja, jag vet inte hur dom andra reagerade eller vad som gjorts där men alla på 
tradingavdelningen var informerade om situationen. Vad dom har gjort har jag ingen aning 
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om.

BB: Man kan tänka sig att någon nu, aj nu blev det något tok i en annan OMX-option nu 
måste vi rätta till den tokigheten. Man kan ju kommunicera eller rådfråga en kollega som 
sitter i samma rum kanske till och med är överordnad, dig eller Tamer.

FC: Om vi nu antar att jag satt på min plats vilket är det mest rimliga, så hade jag ingen att 
kommunicera med för jag satt ensam.

BB: Om du satt ensam där skild från dom övriga och inte någon att kommunicera med och 
systemet säger att ordern läggs från din maskin kan man dra slutsatsen att det är du som har 
lagt den.

FC: Ja det skulle jag också ha gjort. Hur ser ni på Carnegies anmälan att dom bara har anmält 
mig eller utrett mig och mina transaktioner?

BB: Ja, alltså Carnegie, då menar du den här OTM-anmälan då?

FC: Ja.

BB: Det får man väl nästan fråga dom om, men en indikation på varför dom nu har gjort…., 
att du är då uppsatt som misstänkt här nu kan det ju vara att det är du som har lagt ordrarna 
enligt systemet.

FC: Ja, men har dom granskat alla ordrar som lagts?

BB: Nej nej det har dom inte.

FC: Om man nu som Carnegie inleder den här anmälan ska utreda hurvida det har skett något 
otillbörligt i och med den stora tradingförlusten. Varför tittar man bara på mina då?

BB: Det finns en viss skyldighet för institut att anmäla eventuella misstankar om OTM och då 
ligger det väl i sakens natur att dom anmäler det dom ser.

FC: Ja men jag är inte nöjd med svaret.

BB: Nej men jag kan inte ge så mycket bättre.
FC: Carnegie ska ju utreda om institutet har brutit mot det här, det gör ju att man bör kolla 
alla institutets orderläggningar. Det är ju också konstigt att en sådan här anmälan som är då 
kopplad direkt mot mig inte skickas till börsen eller Swedsec utan skicka just till er.

KN: Nej den går Fi.

FC: Ja jag vet men Fi gör ju ingenting mer än att skicka den till er. Fi utreder institutet och 
det här är riktat mot mig.Är det rimligt att Anders Karlsson som riskmanager på Carnegie gör 
den här utredningen tillsammans med Tamer Torun?

BB: Dom här frågorna kan då formuleras av er i form av begäran om att vi vidtar vissa 
förundersökningsåtgärder. Ni kan i lugn och ro gå igenom det du och….

ADV: Nu är ni medvetna om frågeställningarna i alla fall, särskilt den sista kanske.

FC: Den sista är mycket intressant tycker jag.
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BB: Det ligger väl i sakens natur att vi kanske även kommer att höra andra naturligtvis men 
att vi inledningsvis börjar med dig.

KN: Vad har du fått uppgiften ifrån att Karlsson och Torun har gjort den här?

FC: Därför att Tamer Torun berättat att Anders Karlsson satt i tradingrummet i september och 
försökte hitta saker på mig ihop med honom.Det intressanta är att Carnegies uppdrag var ju 
att på något vis fylla på den här polisanmälan som HQ hade gjort. Istället för att gå på 
trolöshets spåret så hittar dom det här, det är ju lite intressant tycker jag.

BB: Det du tycker borde tillföras utredningen det får ni tala om, utanför förhöret, det kanske 
är lättare om ni har tid att gå igenom.

Agneta Norgren har i förhör uppgivit att edgeförändringar över 25 milj dom kontrollerades 
alltid upp. Känner du till någonting om det?

FC: Jag vet att det ingick i instruktionen på risk naturligtvis.

BB: Känner du till om edgeförändringar togs ut ur systemet varje dag eller?

FC: Det var väl automatiserat mycket…, jag hade ingen insyn i risks uppföljning men jag vet 
att det skulle analyseras.

BB: Agneta Norgren nämner någonting som hon kallar för gud ser dig rapport. Har du hört 
talas om det?

FC: Nej men ge mig några fler ledtrådar så kanske jag kommer på det.

BB: Att det var någonting som togs ut ur systemet varje dag och som omfattade dom 
ändringar i dom instrument som har skett.
FC: Absolut. Det är ju automatisk rapportering av vollatilitetsförändringar, ja någonting mer 
kanske.

BB: Om vi skulle vilja veta vem som var i tjänst på tradingen den här aktuella dagen, hade ni 
några inpasseringskort eller…

FC: Det beror på vilka dagar du menar?

BB: Den 30/12.

FC: Vilket år?

BB: 2009.

FC: Tradingen var då placerad på Blaiseholmen, det var kodlås för att komma in och det antar 
jag att det registrerar vilka som har varit. Den registrerade även hur man rörde sig i huset det 
fanns inpassering vid olika dörrar. 

BB: Jag har inga fler frågor. Har Leif några kompletterande frågor när det gäller just den här 
OTM alltså kursläggningarna. 

KN: Från när hade du en arbetsstation med eget rum?

FC: Tradingen flyttade över till Blaiseholmen i och med förvärvet av Glitnir, Q4 -08. Jag tror 
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att i samband med att Tanum Torun blev tradingchef 1 februari så tror jag vi samlade hela 
tradingavdelningen i nya lokaler på Blaiseholmen. Jag hade då dubbla arbetsstationer en i 
Salénhuset där rest HQ satt förutom trading. Jag vill minnas Banking och corporate finance 
satt på Blaiseholmen och resten satt i Salénhuset. Så jag hade arbetsstation både i Salénhuset 
och från 1 februari 2009 även i Blaiseholmen då var det i ett annat rum avskilt från tradingen.

KN: I Salénhuset var även det avskilt?

FC: Nej jag satt i ett kontorslandskap.

ADV: Precis i början av förhöret fick du frågan om din inställning och då uppmanade jag dig 
att bara ta ställning till den texten som stod på dom 4 korta raderna vilket var ett relevant råd 
för det var det frågan gällde.

FC: Ja.

ADV: Då sa du att du har inte lagt några ordrar som har varit ägnat att otillbörligen påverka 
osv. Kenneth uppfattade nog frågan som att det handlade bara om vem som hade gjort detta 
så fortsatte då frågor och svar ett tag. Det innebar att ditt svar då inte framkom riktigt dvs. din 
uppfattning oavsett vem som lagt dom, ordrarna som vi talar om, om dom varit ägnade att, 
rent objektivt, otillbörligen påverkat marknadspriset osv. Det är väl det som är min fråga om 
du har någon uppfattning om det oavsett vem som har lagt dom?

FC: Jag kan ju bara svara för min egen orderläggning.

ADV: Ja.

FC: Eller vad…

ADV: På det sättet som förhöret utvecklades så blev det kanske inte svar hela frågan.

FC: Att jag svarade på…

ADV: Oavsett vem som gjort dom är dom fel enligt din uppfattning, om vi säger så för att 
tala väldigt enkel svenska?

FC: Jag anser inte dom är fel.

ADV: Du anser inte dom är fel, nej, det blev liksom inget svar på den frågan. Nu har du 
svarat.

BB: Nu lämnar jag i alla fall kursläggningarna och fortsätter på det vi inte hann klart förra 
gången, inlagan den november 2010.
Jag har noterat att det relativt ofta återkommer en formulering i styrelseprotokoll och i din 
text här. På sidan 10 anges att på ett styrelsemöte den 18 augusti 2009 har då sagts att 
portföljen var under övervägande ur värderingssynpunkt. Formuleringen kommer i flera olika 
protokoll. Känner du till vad det är för överväganden i styrelsen då ägnar sig åt, vad är det 
dom funderar på?

FC: Efter bokslutet 2008 i mars 2009 så kom ju KPMG med det här hjulet och hela sin 
instruktion om hur man skulle värdera portföljen enligt IAS 39. Under hela året så förs det då 
diskussioner mellan riskavdelningen och antagligen styrelsen, det här är någonting jag 
tillgodogjort mig efteråt, om hur man ska kalibrera den här värderingsmodellen för att få den 
passa ihop med redovisningsreglerna. Det förs diskussioner 2009 på sommaren om att ta 
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förluster och för att kommer ner under risklimiter och sånt. Hur som helst någonstans i 
december, tror jag det är, så ligger den här aktiv marknad definitionen klar. Det finns väl en 
uppsjö med kommunikation mellan risk, ekonomi, styrelse och KPMG hur det där ska 
kalibreras.

BB: Den här meningen har sitt ursprung i KPMGs….

FC: Det är det enda jag kan tänka mig. KPMG har ju ändå gett HQ vid flera tillfällen, har jag 
tillgodogjort mig, propåer om att man borde se över och använda mer observerbar 
marknadsdata.

BB: Du skriver på sidan 12 om ett ledningsmöte 21 – 22 oktober 2009 någon form av 
konferens. Där du då har angivit att du har redovisat för dom här 20-talet deltagarna om 
förlustrisk om 100 milj om man skulle stänga positionerna och att flera av deltagarna reste 
frågan om man inte borde kommunicera detta externt. Du minns det här mötet?

FC: Javisst.

BB: Vilka då som rest den här frågan kan du erinra dig vilka personer det kan vara frågan om?

FC: Mikael Engvall.

BB: Någon mer?

FC: Det var han som väckte frågan och det var flera som hakade på men det var Mikael 
Engvall som var drivande.

BB: Vem är…

FC: Han är chef för emerging markets på Carnegie nu, han var chef för emerging markets på 
HQ.

BB: Det här måndagsmötet den 14 december som beskrivs på sidan 13 i mitten, det här som 
även har blivit offentliggjort det här att du ville stänga halva portföljen osv. Har du haft 
någon kommunikation med König eller någon annan som har deltagit i det här mötet, i 
efterhand alltså efter det att sommaren 2010?

FC: Ja.

BB: Din uppgift då får den stöd alltså dina minnesbilder och dom du har talat med?

FC: Jag upprepar vad jag sa i förra mötet den ni ska prata med är Carolina Neurath, det var 
hon som skrev boken. Det som förvånar mig med det är att versionen till stor del vunnit stöd 
både av Mikael König och Mats Qviberg.

BB: När kommer boken?

FC: Den är redan klar ni kan bara ringa Nordstedts.

KN: Har hon gjort några slag intervjuer med dom här personerna?

FC: Exakt. Det som är skillnaden mellan Mikael Königs version och min är att jag tror att jag 
säger att det är han, jag föreslog, det är ju han som leder mötet. Men han hävdar med en dåres 
envishet att det var jag som tog upp frågan vilket jag inte förstår varför det är bra för honom 
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men så var det inte. Men han hävdar att det var jag som föreslog vinstvarningen och han inte 
han reagera på den förrän Mats Qviberg slog ner. Jag vet inte om det skyddar honom på något 
vis.
Jag har ingen kontakt med den sedan en bra bit tillbaka.

BB: På sidan 13 är det avsnitt som handlar om mötet mellan risk och Dahlbo den 22/12. Där 
du skrivit att Agneta inte var bekväm med värderingarna inför bokslutet att skillnaden mellan 
bokfört och verkligt värde var för stort. Har du av andra hört någonting om att hennes 
inställning skulle ha spritts utanför den här gruppen, är det någon som kan bekräfta det du har 
skrivit här?

FC: Vad menar du? Hon skickade ju mail. Utanför den gruppen? Hon skickade ju mail till 
König och Dahlbo, som jag minns det, eller König till en början med. Visade ni inte upp 
sådana förra gången?

KN: Inte där det framgår att hon känns obekväm med värderingarna.

FC: Den formella förklaringen till att hon är obekväm är ju att i och med att januari skall 
betraktas som aktiv i det där läget, det diskuterade vi sist, så blir det en felaktig kurvatur 
enligt värderingsmodellen.

BB: Den inkonsekventa brottet mot linjär, ja.

FC: Jag antar att det var väl det eller, det är det som föranleder hennes obekväma hållning här 
om skillnaden mellan junis ATM volatilitet och bokfört, ja jag vet inte riktigt. Hon berättade 
inte exakt men det var DAX hon var obekväm med som jag minns det. Jag vet inte riktigt vad 
ni är ute efter.

BB: Jo man kunde ju tänka sig att om du säger en sak eller skriver en sak här om det 
eventuellt finns dokument eller personer som då kan bekräfta det du anför, 19.1.
FC: Ja hon klargör ju för mig det är svårt för någon annan….

 Paus ca 5 minuter.

BB: Sidan 15 som handlar bl.a. om diskussioner mellan HQ och SEB som äger rum i februari 
2010. I dom diskussionerna har även du deltagit, alla i mötena. Fanns det någon 
motsättningen mellan HQ och SEB som avsåg värderingsaspekterna? SEB har ju då gjort en 
värdering av portföljen utifrån marknadsdata så träffar dom HQ AB. Det handlar primärt inte 
om värdering naturligtvis kanske, men värderingsaspekten kommer den upp på något sätt i 
dom här resonemangen?

FC: SEB agerar ju clearer här och vill ju ha för sin del en adekvat säkerhetsställning i form av 
cash eller värdepapper för att täcka den risken som deras åtaganden som clearer innebär. Då 
använder alla clearinghus inklusive Eurex då olika modeller för att räkna ut 
marginalsäkerhets krav. Eurex krav var på den tiden, jag vet inte om dom har ändrat det, men 
SEB hävdade ju då att Eurex krav var alldeles för låga. Eurex tar utställda optioner och 
minskar det med innehavda optioner, om du har ställt optioner för 200 milj så har du 
innehavda optioner 100 milj då har du en skuld på 100. Sedan lägger dom på, jag tror det är 
15 procent, då ställer du alltså 115 milj euro i säkerheter. SEB hävdade att den 
marginalsäkerhets kravs beräkning inte skyddade dom tillräckligt och la därför på stresstest 
där dom då värderade alla optioner eller värderar inte dom tar marknadspriset och skiftar 
marknaden inom en 8% intervall, upp eller ner, till den sämsta punkten kombinerat med den 
sämsta punkten i volatilitets förändringar. Dom gör ingen värdering kring värderingen, 
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värderingen är marknadspriserna och marknadspriserna kan förändras enligt, ja det finns 
alltid en sämsta punkt. SEB hävdade att vi skulle lägga in ett extra säkerhetskrav för att täcka 
deras risk om vi ville fortsätta ha portföljen. Dom ville också att portföljen då, att det skulle 
vara en avvecklingsplan, det tror jag inte kom in just vid det här mötet den 19 utan då var det 
bara att dom hävdade att det fanns en fel i beräkningsmodellen från Eurex som gjorde att dom 
ville ha större säkerhetskrav f rån HQ än vad Eurex krävde om dom.

BB: Sidan 16 punkt 22.4. För att finansiera stängningen av vissa optioner enligt SEBs krav, 
öppnades nya korta positioner med förfall i december 2010 (detta med SEBs välsignelse). 
Vad var det för det för positioner som SEB ville att ni skulle stänga?

FC: Dom ansåg att vår risk i juniförfall 2010 var för stor nominellt.

BB: ODAX juni?

FC: Ja, framförallt på strikarna 4800 och 4850 har jag för mig att det var. Dom tyckte att om 
marknaden skulle falla med 30 procent så var dom oroliga för den exponeringen. Dom ville 
att vi skulle halvera den exponeringen fram tills ja under våren, vi hade avstämningsmöten 
och sånt. Dom var väldigt noga med att vi utarbetade planen och dom godkände den. Vi la 
fram en plan som då minskade den exponeringen gradvis under våren men samtidigt ville vi 
fortsätta ha en exponering mot fallande optionspriser som var vår strategiska positionering. 
Om man köper tillbaka någonting i juni så kan man skaffa samma exponering i december 
med ett mycket färre antal utstående kontrakt beroende på att det är mer volatilitet mer 
vegahalter i december. Då kunde vi minska exponeringen nominellt till hälften under den här 
perioden och samtidigt då öka exponeringen med en väldigt liten del i december.

BB: Om vi säger DAX juni 4800 som ni har ställt ut ett fall på marknaden skulle inte den ha 
varit till er fördel istället?

FC: Nej DAX stod i 6000 ungefär.

BB: Ja.

FC: Om vi ställt ut dom alltså vi har ställt..

BB: På 4000..

FC: 800 optioner.

BB: Ja, det är säljoptioner.

Det här med att finansiera stängningar av vissa optioner det leder till en uppfattning om att 
det skulle kosta pengar att stänga.

FC: Ja i och med att HQ värderade junioptionerna både lägre än ATM volatiliteten dessutom 
ville dom att vi skulle minska optioner som handlas klart under aktuell ATM vilket innebär 
att dom optionerna innehåller en del skew.

BB: Det innebär alltså att om man stänger dom här positionerna som då ska stängas så 
kommer det slå mot resultatet.

FC: Riktigt.

BB: Nästa del av meningen – då öppnar man korta positioner med förfall i december för att 
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finansiera det här resultatfallet. Det förefaller som om när man tar dom här nya för att 
finansiera det här minuset så kommer dom nya ge ett plus istället.

FC: Alltså rullning som vi har diskuterat tidigare, man rullade framför sig helt enkelt.

BB: Ja precis. Man får då ett dag-1 resultat på dom här som ska finansiera dom här 
framtagna minusen, är det riktigt tolkat?

FC: Ja.

BB: Då körde man ODAX december 1010?

FC: Ja.

BB: Kan jag anta då att man satte volatiliteten till densamma som dom redan innehavda?

FC: Den sattes enligt teoretisk modell.

BB: Då bör den rimligtvis överensstämma med dom tidigare..

FC: Just det.

BB: ..som också var prissatta enligt…

FC: Ja just det självklart.

BB: Sidan 22 punkt 37.23. Fredrik Crafoord informerade enligt instruktion, genom dagliga 
sms/mail, Mats Qviberg om tradingpositionerna. Är det positionerna du rapporterade eller är 
det nettot eller vad är det?

FC: Tradingpositionernas ställning och risk, aggregerad. 

BB: Sammanfattande. Har du några exempel sparade på det här, vi har varit inne på det här 
med sms tidigare?

FC: Jag har några hundra utskrivna i en pärm.

BB: Ja, dom skulle vi gärna vilja ha del av. Du hade i telefon som du inte fick fram sa du?

FC: Jag tror om ni ska få fram alla får ni gå till operatören.

KN: Men har du något exempel utskrivet i den här pärmen?

FC: Ja 140 stycken .

ADV: Med exempel på det här som frågan avser?

FC: Ja.

BB: Är du villig att bidra till utredningen med….

FC: Jag är villig att ställa upp som samhällsmedborgare, självklart. Jag är intresserad av 
information från andra sidan också.
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BB: Javisst, vi tar kontakt med dig eller Leif efter förhöret.

FC: Det är faktiskt min …ohörbart… advokat som har det men det löser vi.

BB: Vi har ju delvis varit inne på det som står på sidan 31 om tagande av nya positioner 
under punkt 44.18 de sista fyra raderna. – Det kan konstateras att tradingchefen, Tamer 
Torun, efter den 26 maj 2010 trots beslut att forcera avvecklingen, öppnade betydande nya 
positioner, bland annat 28 500 köpoptioner i DAX med lösenpris 7000. Han fortsatte alltså att 
som tidigare rulla positioner framåt i tiden.När slutade du?

FC: Jag gick hem den 25 maj.

BB: Då innebär det att några resonemang mellan dig och HQ just när det gäller nya positioner 
skedde inte det eller jobbade du hemifrån?

FC: Jag skulle stå till förfogande, som det så fint heter, men det var ju Tamers, han var ju 
ganska nöjd med att jag blev utfasad och skulle ta över den positionen som…, ja han var 
ensam där det var väl inte helt tokigt för honom kanske tyckte han. Jag vet inte vad han tyckte 
men i alla fall han frågade inte mig om så mycket råd när det gäller hur positionerna skulle 
hanteras efter det att jag hade gått hem.

BB: Det där med att det kan konstateras att man öppnade betydande positioner nya positioner 
hur har du konstaterat det?

FC: Genom offentligt publicerat material.

BB: Fick du medans det begav sig här efter den 26 maj någon information från Tanum Torun 
om det här eller något resonemang med honom?

FC: Jag pratade med honom några gånger men du känner det tydligt om någon är intresserad 
av din åsikt eller inte.

BB: Ska jag tolka det som att dom inte….

FC: Vi pratades vis men han skötte det där själv. Jag hade inte så hög status sista månaden på 
jobbet i alla fall. Dom var heller inte så glada i att jag skulle gå hem, det var en konstig 
situation. Jag kan inte riktigt svara på vad alla tänkte och tyckte men helt klart är om du tittar 
i resultatrapporterna så har positioneringen inte minskat efter att jag slutat.

BB: Det här med styrelsens strategi att förluster inte fick tas som omnämns på sidan 33, 
44.35. Att förluster inte fick realiseras ska jag tolka det som att dom då skulle låta bli att 
realiseras genom rullningar eller fanns det någon annan….

FC: Ja det här är ju, 44 och 45, en respons på ett påstående i Evert Karlssons eller Anders 
Malms rapport om att jag endast skulle ha låtit saker och ting förfalla och låta det klinga av. 
Det vi säger här är vi fick inte ta förluster men vi fick heller inte överskrida riskmandaten. Du 
kan ju inte bara låta en position förfalla som då medför en enorm risk för institutet vi bryter 
mot våra egna riskmandat, då är vi tvungna att hedga med någon slags kort position för att 
inte överskrida riskmandaten.

BB: Ja det är en sak, hedgening är en sak men du skriver också att medförde att banken 
rullade positioner framför sig och då talar vi inte om hedgening utan rullning.

FC: Nej just det men om du har en position, säg att min hedge försvinner, löper ut, för dom 
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hedgearna förfaller ju. Då har jag kvar en position som, för att stänga den måste jag ta en 
förlust. Om jag då ska stänga den utan att ta en förlust eller alltså minska risken. Säg att vi har 
en mars position utställd och så har vi en hedge som är i januari. När då januari kommer, 
januarioptionen försvinner, antingen får man då köpa in februari på något vis och hedga sig 
mot mars om man då istället mars då kommer man att realisera en förlust. Om då inte har 
mandat att realisera förluster när då väl kommer dit får man köpa mars och ställa ut något 
längre annars går inte ekvationen ihop.

BB: Är det som kallas för rullning?

FC: Just det.

BB: Jag har någon uppgift om att det fanns ett styrelsemöte i oktober där du skulle ha varit 
närvande och diskuterat frågan om förlängning av positioner, det där är inte du som sagt utan 
det framgår av ett förhör med Agneta, du har inte det förhöret.

FC: Du menar den 13 oktober?

BB: Jag vet inte när.

FC: Jag står inte som närvarande den 13 oktober i protokollet på styrelsemötet.
BB: Hon är väl inte riktigt säker på när men i alla fall så under förhöret har hon berättat om 
ett styrelsemöte i oktober hon har varit dels på augusti och dels oktober det här året. I oktober 
hade så hade hon med sig material som handlade om portföljens storlek, värderingsteknik, 
IAS 39 och sedan att det också handlade om tradingen ville ha ett nytt mandat. Med då vid 
det här mötet så har Fredrik Crafoord lämnat med en motivering en scenarioanalys om varför 
han vill ha förhöjt eller om det bara var förlängt mandat, men det var väldigt stort mandat. 
Där han också rekommenderade styrelsen som mer ekonomiskt försvarbart att förlänga 
stängningen av ett X-antal instrument, 6 månader. Är det någonting som väcker några 
minnen till liv, ett styrelsemöte…?

FC: Jag var inte där men jag kan ju ha skickat med någon scenarioanalys, men jag var inte 
där.  Men jag efterfrågade ofta scenarioanalyser av risk, det finns säkert i materialet från risk 
management.

BB: Minns du något annat styrelsemöte där du då har varit närvarande och där det har 
diskuterats det här med att förlänga positioner genom att flytta fram förfallomånaden?

FC: Styrelsemöte? Jag deltog, såg jag, i december på något ab-möte, i början av december, 
jag var med i augusti men det här i oktober och november har jag inte varit med på. Det har ju 
varit så att risk, har antagligen gjort en ganska basal analys av vad det skulle kosta att stänga 
positionen innan årsskiftet. Då har man bett mig om en alternativ handlingsplan hur en 
utkomst av att man förlängde 6 månader, hur det skulle se ut.

BB: Förlängde är det då samma som att ta en ny position med en senare förfallo månad.

FC: Just det.

BB: Det som man kunde kalla för rullning då?

FC: Just det.

BB: Nu hittar jag det inte men du har skrivit att positionen togs i lösenpris som då avvek från 
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då rådande index pga. att det tagits för att lösa dom tidigare förfall eller positioner. Känner du 
igen?

FC: Ja det är ju en….

Adv: 44:37 punkten 2.

FC: Just det att positioner togs i lösenpris som avvek från det indexläge som rådde då. Ja det 
är ju att Karlsson och Malm försöker ju på något vis på ett spekulativt sätt säga att vi tar 
positioner utanför det här 10 % intervallet. 

BB: För att undvika stresstestet?

FC: Ja, det är under Karlssons värdighet tycker jag, men det kan vi ta en annan gång. Att 
positioner togs i lösenpris som avvek från det indexläge som rådde då positionen togs var ett 
resultat av tidigare tagna positioner. Index rörde sig faktiskt närmare 70 procent upp från 
botten om  man då ställt ut ATM tidigare så att man kanske har 4000 puttar ute i DAX. Även 
om då DAX har gått upp till 5700 på hösten så finns ju dom här 4000 kvar, dom finns faktiskt 
med i risken. Då kanske man köper någonting med lösenpris 4400 eller 4800 eller 5200, det 
är ju långt ifrån ATM. Det är en adekvat hedge mot positioner som redan fanns i portföljen.

BB: Put här det betyder?
FC: Säljoption.

BB: Att den som har optionen får sälja den till…

FC: Innehavaren har rätten att sälja till utfärdaren.

BB: På sidan 34 punkt 45.8 dom sista 2 raderna. Strategin medförde att det vid realiseringen 
av förluster måste tas nya vinstgivande positioner eftersom det inte fanns mandat att generera 
förluster. Det vi talar om, för att undanröja alla eventuella missförstånd, är alltså rullningar?

FC: Ja att man tar hedgar, när man säljer någonting antingen rullar man eller så hedgar med 
någonting som ger en vinst. Med hjälp av skewheten i prissättning kan du ju välja vilket 
lösenpris du köper in med HQs värderingsmodell och då få ett dag-1 resultat.

BB: Jag tänkte lämna det här pm:t om ingen annan har någon fråga. Jag har en fråga utifrån 
tidigare förhör gällande den här beräkningen av stängningskostnad som du gjorde i december. 
Hur beräknade du…

FC: Dom 150?

BB: Ja, alltså halva portföljen 150, förenklat kanske men hela portföljen 300.

FC: Då använde jag mig av samma modell som Per Börjesson räknade ut dvs. vegaanalysen. 
Om du justerar värderingen på portföljen, istället för att använda vår teoretiska värdering av 
dom längre optionerna och använder ATM volatiliteten i den månaden, helt enkelt ett 
observerbart pris om man uttrycker sig i nivå 2.

BB: Så du jämförde då marknadspriserna på ATM med portföljens bokförda?

FC: Ja och som jag sagt tusen gånger jag tittade på risken om jag då hade neutraliserat 
positionen genom att köpa in juni och sälja mars t.ex. som var den stora positionen. Om jag 
hade halverat den och då helt enkelt minskat veganivån i mars med hälften och minskat 
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utfärdade positioner i juni det hade då kostat ungefär 150 milj. Kvar finns då en skew risk 
men den har HQ alltid levt med.

BB: Den här skewen här den såg vi en vegaanalys på ungefär storhetsmässigt hur den….

FC: Ja vegaanalysen tar inte hänsyn till skewn utan vegaanalysen visar den del av edgen som 
inte är skewbaserad utan bara är skillnaden mellan ATM volatiliteten…

BB: Okej men i…

FC: Men i en volatilitetsavstämning kan du se hela. Så tar du volatilitetsavstämningen minus 
vegaanalysen så har skew, om den är korrekt utförd, så kan du se skew residualen i skillnaden 
mellan vegaanalysen och..…..

BB: Precis och skewen den får man fram om man beräknar per instrument istället för ATM 
optioner.

FC: Ja just det, något förenklat men ja.

BB: Jag har några frågor utifrån KPMGs material. Du är inte inblandad i kommunikationen. 
Det finns ett mötes pm från oktober 2009 där då det framgår att Norgrens bedömningar av 
fördelning mellan nivå 2 och 3 i portföljen numera är 90-10. Det tolkar jag som att merparten 
skall ligga i nivå 2.

FC: Ja.

BB: Då undrar jag om du eventuellt har någon kännedom om varför då ändå 70 procent 
hamnade i nivå 3.

FC: Jag tror att hon menar marknadsvärdena.

BB: Ja det tror jag, det sammanlagda marknadsvärdet att 90 procent ska ligga i 2:an och 10 
procent i 3:an.

FC: Jo men jag tror så här, nu blir det spekulation, när vi var i oktober så kan det ha varit så 
att en stor del av marknadsvärdet i positionen, inte nödvändigtvis exponeringen men om du 
har optioner som är deep in the money på index så blir det ett stort marknadsvärde. En stor 
del av omfånget tror jag var i december, december optioner. Jag tar lösryckta siffror, säg att 
vi hade en portfölj som var värd 7 miljarder i bruttoomfång. Då kan det ju ha varit så att 5 
eller 6 av dom kanske var i december vilket naturligtvis skulle ha varit nivå 1 eller 2, snarast 
2 då. Kanske bara en 800 milj var hänförda till juni och mars som är längre för hedgarna i 
terminen är ju allt i nivå 1. När sedan det här i december föll så blev procenttalen helt 
annorlunda, det är vad jag tror. Jag tror att de hon tänkt, istället för att titta på exponeringen 
så har hon tittat på marknadsvärdet.

BB: Känner du till om KPMG, eventuellt, funderat på en skriftlig erinran till styrelsen när det 
gäller värdering av portföljen?

FC: Nej det känner jag inte till. Hur kommer frågan upp?

BB: På förekommen anledning. Det finns en notering i något arbetspapper där det står – har 
vi under slutet vår revision övervägt en skriftlig erinran till styrelsen där vi lyfter upp varje 
iakttagelse som är relaterade till dessa områden och dessa är då värderingsproblematiken. Är 
det någonting som du har hört talas om i organisationen?
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FC: Nej, men jag förstår nu varför jag inte fick ut det arbetspapperet som jag begärde av 
KPMG. Kan jag få det där papperet?

BB: Inte just nu. Känner du till om KPMG har kritiserat i slutet av 2009 någon speciell aspekt 
på värderingsmetodiken hos HQ?

FC: Bara genom det jag tillgodogjort mig efteråt det finns ju ganska tydliga 
rekommendationer även i det material som Finansinspektionen har publicerat. Men inget så 
skarpt som du berättat nu utan det är ju rekommendationer som bör se över, borde kanske och 
rekommenderas att. När var den där bilagan daterad?

BB: Det är mars den 10 mars 2010. Du har inte hört talas om någonting?
Jag har inga fler frågor.

KN: Jag har två frågor angående OTM som vi pratade om tidigare. Du nämnde att från 
februari 2009 hade du två arbetsställen, var det så hela tiden?

FC: Ja.

KN: Även fram till att du slutade.

FC: Ja.

KN: Så vet inte jag om missuppfattade dig eller inte men när du pratade förut om 
prissättningen på A660 och A700, du nämnde någonting om att det var rätt eller fel 
prissättning?

FC: Det beror lite grann på hur hela marknaden är prissatt. Menar du isolerat, om det bara 
fanns ett enda pris i marknaden…

KN: Jag tyckte Leif frågade dig förut om det var rätt eller fel prissättning.

ADV: Jag frågade bara utifrån gärningsbeskrivningen inte explicivt om priset är fel, vilket är 
en stor skillnad.

BB: För priset är ju lätt att konstatera att det är ju ingen som skulle sälja på 60 eller 70.

FC: Det finns ju en stor rymd av priser där ute som alla på något vis har gjort.

KN: Är det någon annan som har något att tillägga?

Förhöret avslutat klockan 16.35.
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Förhör den 2012-03-26 13.40. 
 
Hörd person, Fredrik Crafoord. 
 
Förhörsplats: Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15, Stockholm 
 
Förhörsledare: Krinsp Leif Lundqvist och Krinsp Kenneth Nihlvin, Ekorevisor Carl Ossmark 
och kammaråklagare Berndt Berger 
Närvarande vid förhöret: Advokat Leif Gustafson 
 
Förhöret tas upp på band och skrives ut i sin helhet. 
Fredrik Crafoord-FC 
Leif Lundqvist=LL 
Kenneth Nihlvin=KN 
Carl Ossmark=Ekonom 
Berndt Berger-Åkl 
Leif Gustafson=Adv 
 
LL: Ja det här förhöret är som du förstår i första hand utifrån den granskning som 

Calle Ossmark har gjort. Du Calle kan börja att ställa frågorna. 
 
Ekonom: Kan du beskriva hur det gick till när du genomförde en affär i daxoptioner 

utanför börsen. 
 
FC: Dax är en market makingstyrd börs. Dvs att det ligger små små volymer i den 

elektroniska marknaden, som market makers då har i uppgift att upprätthålla. Så 
görs dom stora affärerna, så kallade block trades regelmässigt via brokers. Det 
finns kanske en 10-15 brokers, som jag känner till, som handlar daxoptioner, 
eurostock, ohörbart, omx, var det än månde vara. Dessa affärer görs då 
regelmässig deltaneutralt, dvs det föreligger ingen marknadsrisk 
riktningsmässigt i affären. Utan dessa kombinationsaffärer, om det är sådana, 
eller en enoptionsaffär görs till 99,5 procent alltid med den hedge i futures, för 
att minimera problematiken med att marknaden rör sig medan affären görs upp. 
Då ber brokern en market maker ställa ett inledande pris, för den här 
kombinationen eller optionen och efter det ombeds andra market makers att fylla 
på eller förbättra marknaden tills vi kommer till ett jämviktspris. 

 
Åkl: Vem är det som synkroniserar med brokers? 
 
FC: Det finns speciella firmor som då, Tradition i London är väldigt känt. Där sitter 

då en kille som är mäklare. Han är som en konsult, som ringer market maker, 
portföljförvaltare, traders, för att bygga upp den här totala volymen i courtage på 
dom här affärerna. Så de jobbar oberoende och har inget mer eget intresse mer 
än att affären kommer till stånd. 

 
Åkl: Och vem är det du kontaktar då initialt? 
 
FC: Om jag vill be om ett pris så kontaktar jag den här mäklaren i London, brokern, 

eller var han nu sitter. Eller så, jag får utsänt till mig olika förslag på marknader 
som andra marknads-participanter vill genomföra. Så det finns ett speciellt. Det 
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finns en sida som heter cstream som då brodcastar alla samlade intressen bland 
olika brokers i dax, eurostocks. 

 
LL: Vad sa du att det hette. 
 
FC: C som i c, Ceasar. 
 
KN: Ligger den här brokern som ett filter din motpart, känner du till din motpart? 
 
FC: När affären görs. Innan affären görs är det anonymitet, men när affären görs så 

är brokern bara ett filter, då gör man affären direkt mot den andra aktören, via 
börsen. Det är clearade optioner, så det går via eurex eller via nasdaxomx. Det är 
inte otc optioner så. Så egentligen behöver du inte veta vilken motparten är, så 
länge det clearas av ett clearing-institut.  

 
Ekonom: Du nämnde 10-12 brokers. Var du i kontakt med ca 10 olika brokers när det 

gällde den här typen av affärer. 
 
FC: Jag kanske skulle säga att det var mer en 3-4 som. Jag hade blivit kontaktad av 

säkert 10-12 som gav priser till mig och sedan handlade man på de priser som 
var bäst. Vissa hade bättre kontakter med motparter. Vissa hade bättre priser än 
andra, mer likvida priser. 

 
Ekonom: Kan du nämna namnen på någon eller några av dom? 
 
FC: Tradition, Link, Otcx,  
 
Ekonom: Otcx. 
 
FC: Ja. Vad hette dom då, de bytte ju namn sedan. Det finns en 6-7 till, jag kan 

återkomma med dom. Det står still. Jag är ledsen. 
 
Ekonom: Var var dom här stationerade någonstans. 
 
FC: Otcx i Paris tror jag, Paris och London.  
 
Ekonom: Paris och London. 
 Tradition? 
 
FC: Bara London tror jag. 
 
Ekonom: London. Link? 
 
FC: Link finns i London. Jag vet inte, jag tror dom är stora. Det kan finnas, att det är 

en amerikansk firma från början. Jag vet inte. 
 
Ekonom: Du sa också att det här var synkroniserat med market maker handeln. 
 
FC: Ja, market maker ställer pris elektroniskt. Men sedan finns det också proprietary 

traders. Traders som tar mer risk. Dom har kanske en större bok, kanske än alla 
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market makers. Oftast låter man market makers ställa dom första priserna och 
sedan försöker man attrahera intressen av större marknadsaktörer, som får fylla 
på den här orderboken för att förhoppningsvis komma till ett avslut. 

 
Ekonom: Det här avtalspriset som man kommer fram till, skiljer det sig från det pris som 

finns på marknaden, som market makers ställer på marknaden? 
 
FC: Nej, det är oftast ungefär samma pris. Sedan kan det vara så att marknaden har 

rört sig efter att det initiala priset ställdes. Så då är det så att då man kanske 
refererar priset till ett gammalt pris, vilket gör att det pris när affären väl görs, 
säg att en optionen stod 300-301 när man började, så är man uppe på 300,5. Men 
så har marknaden kanske två timmar senare flyttat på sig. Då kanske optionen 
istället står 280-282. Beroende på att marknaden gått upp eller ner. Men det är i 
stort sett alltid rätt volatilitet på priset i optionen.  

 
Åkl: Så att market maker ställer upp någon slags ram eller riktlinje oavsett. 
 
FC: Så är det. Så det finns absolut en koppling mellan priset, jag antar att det är det 

du söker. Det blir absolut en koppling mellan priset på den elektroniska 
marknaden och affären som görs på blockmarknaden. Det är inte två 
väsensskilda saker. 

 
Ekonom: Ja det var det jag funderade på. Så det fanns ingen möjlighet att göra 

arbitrageaffärer här, genom att köpa på ena marknaden och sälja på andra? 
 
FC: Nej, nej. Ytterst liten size kanske någon gång när det görs någon större affär, där 

någon är prisokänslig, institution eller någonting. Det kanske finns en halv euro 
eller någonting att tjäna, på en liten size. Men inget arbitrage, nej. 

 
Åkl: Vet du var market makers har för underlag när de ställer sina priser? Kan det 

vara någon matematiskt modell kopplande till den underliggande eller? 
 
FC: Ja, det du nämner nu är mer kanske applicerbart om det är ett illikvit papper. Då 

är man tvungen, eftersom det inte finns en likvid prisbild på alla optioner, så 
kanske man är tvungen att mer teoretiskt värdera en option och ställa priser 
utifrån hur den aktien eller underliggande värdepapper har rört sig historiskt. S. 
k. historisk volatilitet. Men när det gäller sådana här extremt likvida produkter, 
som dax och eurostocks, då blir liksom prisbilden i sig det som styr market 
makers beteende. 

 
Åkl: Med affärerna som underlag? 
 
FC: Exakt. 
 
Ekonom: Fanns det en market makers som ställde kurser för samtliga daxoptioner som du 

handlade? 
 
FC: Jag är inte säker på vilka som ställde priser. Det är ofta olika enheter. De som 

var mina motparter via dom här brokeraffärerna, kan mycket väl, som Deutche 
Bank var naturligtvis market makers elektronisk, men den motpart som jag hade 
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på Deutsche Bank, var inte exakt den som skickade in dom elektroniska 
priserna. Det kan vara två olika avdelningar, en market maker avdelning och en 
liten större prop. bok, som man säger, som gör affärer för Deutsche Banks egen 
räkning. Så dom personerna behöver inte vara identiska. Däremot var det samma 
institut som ställde priserna. 

 
Ekonom: Den här blockhandeln registrerades den någonstans. 
 
FC: Ja, dom printas på tickern. Det görs ett avslut. 
 
Ekonom: Det görs ett avslut, men det syns inte på dom lister vi har tillgängliga, just den 

handeln. 
 
FC: Ibland kan dom efteranmälas. Dom registreras i volymen, garanterat. Jag tror att 

du kan få utdrag från Eurex så att du även ser blocktrades. Det ni har antagligen 
bara dom automatiska avsluten, dvs elektroniskt. 

 
Ekonom: Volymmässigt ungefär, hur mycket är blocktrades och hur mycket är vanliga 

avslut. 
 
FC: Det är en ren spekulation, men jag skulle säga att blocktrades är större. 
 
Ekonom: Är det större? 
 
FC: Ja, mycket större ohörbart. Däremot är terminen väldigt likvid. Den handlas 

framförallt elektroniskt. 
 
KN: Menar du allstå och det är spread 100-101. Och så gör du en affär på 102, så 

kommer aldrig någon annan att se det? 
 
FC: Jo, den görs efteråt annars.  
 
KN: Vad sa du. 
 
FC: Den måste registreras. 
 
KN: Den måste registreras så den kommer fram ändå? 
 
Åkl: I efterhand. 
 
FC: Kolla med eurex, men kan inte tänka mig att den inte skulle, det måste dom väl 

broadcasta, alla måste se alla avslut. 
 
Ekonom: Vi hittar alltså dom här avsluten du varit inblandade i, när det gäller blocktrades, 

på listorna vi har har. 
 
FC. Från Eurex? 
 
Ekonom: Nej. 
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Åkl: Har vi något, finns det något som är blocktrades i dom listor vi har? 
 
Ekonom: Nej, utan det visar bara handeln, som jag uppfattar det, på marknaden, inte när 

det gäller blockhandeln. 
 
FC: Kolla med Eurex om efteranmälda affärer. 
 
Ekonom: Ja, okej. 
 
FC: SEB Futures borde veta sådant också, som var vår subclearer. 
 
Ekonom: SEB Futures. 
 
FC: Ja. 
 
Ekonom: Finns dom här i Stockholm? 
 
FC: Jag tror att dom är London. Om du ringer SEB i Stockholm så får du rätt person. 
 
Ekonom: Ja. 
 Hur långt tidsspann var det mellan att en affär genomfördes och till dess att den 

registrerades? 
 
FC: I vårt system? 
 
Ekonom: Ja, just det. 
 
FC: Ja, den registrerades så fort man hade möjlighet. Det handlade mer om att det 

fanns någon på plats. 
 
Ekonom: Du sa att man kunde samla ihop. 
 
FC: Ja. 
 
Ekonom: tills man kunde genomföra en affär. Det kunde ta ett tag? 
 
FC: Ja just det. Sedan man fått den så ska man registrera den rätt. Det är ju manuellt. 

Det finns absolut ingen anledning att inte göra det, för du vill ha kontroll på din 
risk, så fort som möjligt. Så fort du har gjort en affär så ligger det i ditt eget 
intresse att registrera den. 

 
Ekonom: Men du har ingen uppfattning om från den tidpunkt det inleddes diskussioner, då 

man anmäler intresse för en affär till dess att den registrerades. 
 
FC: Det kan ta allt mellan 30 sekunder och 7 timmar. 
 
Ekonom: Jaha, det är så pass. 
 
FC: För ett gammalt intresse som kanske svalnar, kan kanske aktualiseras av att det 

skapas intresse i en annan optionskombination, så kan det fungera som en 
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hedge. Det är en dynamisk historia det här. Marknadsförutsättningarna ändras 
under dagen, man väcker liv i gamla intressen. Det finns ingen regel där. 

 
LL: När du säger under dagen, du menar samma dag i alla fall. 
 
FC: Samma dag. Ja, ibland kan det vara ett intresse som löper hela veckan. 

Det finns ofta, lite grann som. det finns ju strukturerade produkter med 
underliggande dax, eurstocks och. Så kan det finnas att en kreatör har fått 
produkter, att lägga ut ett intresse, att göra den här kombinationen. När han väl 
får genomföra den affären, den är egentligen oberoende av vilken dag den görs, 
när han får göra sin affär, så har han förutsättningar för att skapa sin produkt. 
Och han har redan köpare, eller säljare för den produkten, via en upphandling 
och privatpersoner, köpare av produkten. 

 
Ekonom: Jag tänkte visa bilaga 1, som är en analys av dom 9 positionerna vid årsskiftet, 

där det fanns den kraftigaste edgen och dom här 9 positionerna svarar för 
sammanlagt 97 procent av edgen i daxoptioner. Den blå linjen, vid varje option, 
det är kursutvecklingen enligt marknadsnoteringar. Den röda linjen det är 
teoretiska värdet. Det som den här optionen bokförs till i HQ:s bokföring. 

 
FC: Ja. 
 
Ekonom: Och dom gröna punkterna är dom avslut som HQ gör på marknaden, det är 

förmodligen mestadels via dig då. 
 
FC: Ja. 
 
Ekonom: Och då kan man se att det är genomgående så att avsluten följer marknadskursen 

väldigt bra, men aldrig någonsin i närheten av den röda linjen, dvs HQ:s 
bokförda värde. Det som hamnar i HQ:s bokföring. Och det här tolkar jag, det 
tyder på att som du själv var inne på, att man alltid utgår från marknaden när 
man ställer priser. 

 
Åkl: Alltså dom gröna. 
 
Ekonom: Det är alltså så att det är marknaden som styr vilka priser får. 
 
FC: Ja, det här är en av världens mest likvida produkter. 
 
Ekonom: Ja, så man inte själv avvika från marknaden och lägga sig så att säga på den röda 

linjen och påstå att det är ett korrekt marknadspris. 
 
FC: Nej inte korrekt marknadspris, men huruvida det är rätt eller fel värde 

redovisningstekniskt, det överlåter jag till mer skickade. Men det här är 
marknadspriset. 

 
Ekonom: Men i din värld så att säga då var det den blå linjen marknadens som bestämde. 
 
FC: Det är där du kan handla, du kan bara handla på marknaden. Vill du stänga en 

risk så får du göra det på marknaden.  
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Ekonom: Det finns ingen annan marknad än marknaden. 
 
FC: Nej det är svårt att priserna hos någon annan än just marknadsplatsen för 

daxoptioner. 
 Däremot finns det felprissättningar styrda av utbud och efterfrågan. Men det är 

inte riktigt där. Den här optionen kan ju ha varit övervärderad, enligt alla 
konstens regler. Men det är där den handlas. Där är marknadspriset. Sedan får 
man bestämma redovisningstekniskt, får ju revisorerna och ekonomiavdelningen 
om man accepterar det här marknadspriset som korrekt, eller om man vill justera 
det på grund av dom olika. 

 
Ekonom: Var det någon diskussion du var inblandad i, hur man skulle justera 

marknadspriset. Jag var väldigt lite involverad sista åren i just redovisning. 
 
Åkl: Du berättade ju tidigare att, i slutet på 2008 någonting som du skulle ha fått, 

eller ni fått information från revisorerna om er inblandning i pris, eller 
bokföringsaspekterna. 

 
FC: Ja, det kom nya direktiv, som vi förstod det, från till 2007 eller 2006 i alla fall, 

så var dynamiken mellan risk, som var ansvarig för prissättningen och trading 
och revisorer mycket mer aktiv, en starkare dynamik. Då frågade de oss. På den 
tiden handlade vi kanske mer optioner, det var mer illikvida produkter. Det 
fanns inte lika många market makers som ställde elektroniska priser kanske på 
den tiden. Då kanske det var mer en bedömningssport att hitta rätt värde på 
saker och ting. Men sedan, marknaden blir mer och mer likvid och i och med 
diskussionerna med KPMG och ohörbart och dess tolkning 2008, i december, så 
bestämdes det att det skulle finnas en armlängds avstånd mellan tradingen och 
dom som värderade optionerna, eller värderade positionerna snarare, inte bara 
optioner. Och det gjordes en liten powerpointpresentation från KPMG, som 
visades 2009 i början på året. Med fina kugghjul och annat. Där man skulle 
bortse från tradingens värderingar och göra en egen värdering, i alla fall på 
månadsbasis, som jag förstod det. Och varken under bokslutet 2008 eller 2009. 
Tradingen var inte inne där. Vi fick bara höra att nu är bokslutet klart.  

 
Ekonom: Den här teoretiska modellen då, som du var inte lite på nu. När sjösattes den, så 

att säga. När började man avvika i sin värdering från marknaden? 
 
FC: Det har varit en dynamisk process, hur HQ värderar sin portfölj. Från början, 

som jag minns, på 2000 talet när kom tillbaka till HQ, så använde man sig av det 
som jag tror vi kallar nivå 2 nu. Att man tog at the money volatiliteten i 
frontmånaden och frontmånaden, den kortaste optionsdurationen, den skulle 
alltid värderas efter marknaden. Och sedan värderade man alla löptider med rak 
volatilitet, antingen stigande eller fallande teoretisk värdering.  

 
Ekonom: Det här med att man värderade med rak volatilitet innebar det att man så att säga 

kunde göra dag 1 affärer? 
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FC: Dag 1 affärer blir en naturlig följd av att man har rak volatilitet. I och med att du 
handlar en option som inte är exakt spot on at the money så kommer ett dag 1 
resultat att uppstå. At the money handlas på 25, om uppsidan handlas på 20 och 
nersidan handlas på 30. Gör man en affär i någon av dom två serierna så 
uppkommer ett dag 1 resultat. 

 
Ekonom: Och det här kan man i princip utnyttja då för att påverka resultatet? 
 
FC: Jag vänder mig mot ordet utnyttja, men man kan använda, det blir dag 1 resultat. 
 
Ekonom: Ja. 
 
FC. Tar man en position som man hoppas ska vara vinstgivande, eller 

förlustbringande, om det nu är så att man stänger positionen, så kommer dag ett 
resultat att uppstå. Det är korrekt. 

 
Ekonom: Men dag 1 resultat som jag förstår det, det innebär då att man, genom att gå in i 

en affär kan så att säga påverka bokföringen på ett sätt som egentligen inte är 
tillåtet enligt dom redovisningsnormer som finns. 

 
FC: Någon borde ha justerat om du säger så, det hela. Alltså trading har sin 

värderingmetodik. Den ska inte påverka bolagets bokförda värde. Men i det här 
fallet, om ingen justerar det, utan man tar tradingens värde, ja då har man 
påverkat bokföringen. Då uppstår vinster. 

 
Ekonom: Den diskussion du själv förde med andra HQ, när det gäller just dag 1 resultaten 

och huruvida dom fick påverka resultatet eller inte, vilka var det du förde dom 
diskussionerna med? 

 
FC: Jag ska inte säga att jag var involverad så mycket i dag 1 resultatproblematiken. 

Det var ett underskattat problem på HQ. Som jag uppfattade det, så lades det 
inte så mycket krut på det. Det var någonting som delegerades till Agneta 
Norgren, som var risk manager. 

 
Åkl: Vad hette hon? 
 
FC: Agneta Norgren. 
 
Åkl: Jaha. 
 
FC: Det var diskussion kring det. Det var ganska filosofiskt. Det var mer hur man 

skulle. Dom diskuterade mellan risk och KPMG hur det skulle hanteras. Jag tror 
inte att någon av dom instanserna egentligen tog det på det allvar som kanske i 
efterhand man borde ha gjort. 

 
Åkl: Vad har du för kännedom om dom diskussionerna som ägt rum mellan risk och 

KPMG. Är det något du hört i andra hand? 
 
FC: Har nog sett lite mailkonversationer, som Agneta. Det är hon som ställt lite 

frågor. Men det har aldrig varit någon extrem ohörbart när det gäller det. 
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Ekonom: Den så kallade edgen som förstår, kan du så att säga förklarar vad det är för 

någonting, edgen? 
 
FC: Edgen är skillnaden i värderingen, teoretiskt och marknadsmässigt. 
 
Ekonom: Och marknadsmässigt, vad är det, är det vad man får för optionen på 

marknaden. 
 
FC: Det behöver det inte nödvändigtvis vara. Om det finns en komplett prisbild med 

korrekta priset, då är edgen, det är skillnaden mellan vad marknaden värderar 
det till och vad den teoretiska värderingen är. Nu är det så att i en så stor portfölj 
som HQ:s ändå var. Det var 1500 instrument eller någonting som störst. Jag vet 
inte vad ni har där. Så kommer det att finnas en felaktig eller utebliven prisbild 
på många instrument. Då är ju inte marknadspriset på dom optionerna rätt. Det 
kan ju vara noll, fast den är värd tusen. 

 
Åkl: Odax här då. Vi har bara 9 positioner som vi har tittat på. 
 
FC: Om ni hittar priser på dom under varje dag under löptiden, vilket ni säkert gör, 

eller i alla fall av några av dom, då kan man utgå från att marknadspriset är 
korrekt. 

 
Ekonom: Det är marknadspriset som är det korrekta priset? 
 
FC: Ja, med. 
 
Ekonom: Det finns en market maker som ställer priser. 
 
FC: Det beror lite grann på var i en optionsserie du befinner dig. Om du handlar en 

option som är at the money, som är 9 månader lång, en köpoption. Du köper du 
en 3600 option. Om sedan index går upp till 6000, då kanske det inte finns 
adekvat prisbild på en option som är 2400 Euro in the money. Då kan det finnas 
noll i priser. 

 
Ekonom: Men i dom här fallen vi pratar om, då fanns det en prisbild hela tiden. Jag har 

kontrollerat dom, när det gäller dom här 9 positionerna. 
 
FC: Och då, jag kans äga, man måste skilja på olika perioder. Man måste skilja på 

tidslängden på optionen, durationen på optionen och hur marknadsprisbilden ser 
ut. Om vi jämför 2008 års bokslut, eller flera tidpunkter under 2009, när det 
fortfarande var väldigt stora efterdyningar efter Lehman kraschen. Det var det 
många tillfällen det inte fanns någon adekvat prisbild på dax. Och när jaga tittar 
på bokslutet 2009, december 2009, så var det en lugn och stabil marknad med 
väldigt stort orderdjup. Väl prissatta optioner med stort orderdjup. I det läget ska 
jag säga marknadens prisbild ger en korrekt bild av värdet. Det behöver inte 
alltid vara så. 

 
Ekonom: Nej, det behöver inte vara så. Men den 30 december 2009, var det så då? 
 

A. Förhör., 2012-03-26 13:40   diarienr: 9000-K1634-10
  86



FC: Min minnesbild av hur priset såg ut då, var att marknaden var väldigt stabil 2009 
under december. Och en stabil marknad gör det lättare att värdera optioner. 
Framförallt dom kortdaterade, som är upp till 6 månader. En femårig option 
kommer alltid att vara svår att värdera, genom att det finns så mycket osäkerhet i 
framtiden. Men en kortdaterd optionen i december 2009 var inte speciellt svår 
att värdera. 

 
Ekonom: När jag tittade på dom positioner som fanns då under fjärde kvartalet 2009, så 

fanns det bara, vid ett tillfälle kan man säga, det var när, det var optioner som 
gick ut i december och då hade man, ni hade innehav från HQ:s sidan där lösen 
kursen låg väldigt långt från aktuellet index. 

 
FC: Ja. 
 
Ekonom: Och i dom fallen, när det avvek 20 procent eller mer från index och låg väldigt 

nära lösendagen, då fanns det inga som ställde kurser längre. 
 
FC: Nej. 
 
Ekonom: Är det din minnesbild också att när man närmar sig lösendagen och det ligger 

väldigt lång bort från så att säga aktuellt index. Den här lösenkursen ligger långt 
från index, att det inte fanns någon som ställde kurser längre. 

 
FC: Ja, det finns ingen anledning att handla dom optionerna. 
 
Ekonom: Nej. 
 
FC: För om det är kort löptid kvar och du har en position i någonting som ligger 20 

procent ifrån. Det är inte realistiskt att den ska komma i spel. Du kan ha en 
second hedge med ett instrument som fortfarande är försumbart i kronor och 
ören, euro och cent, som ger all den hedge du behöver för att skydda din 
positionen, utan att behöva handla ohörbart 20 procent bort. När det närmar sig 
förfall, så krymper spannet där prisbilden är… 

 
Ekonom: Och när börjar den krympa, så att säga, det här spannet. 
 
FC: Beroende på volatiliteten i marknaden. Om volatiliteten är låg, dvs marknaden 

rör sig lite, då krymper spannet tidigare. Är volatiliteten hög, dvs att det rör sig 
5, 6, 7 procent. Då kommer spannet att vara större. Då är det fler optioner som 
är i spel. Det finns fler optioner som enligt den gängse volatiliteten trots allt kan 
ha ett reellt värde. Volatilitet och tid är motverkande mot varandra i optionens 
prissättning, som du vet. Där ger hög volatilitet ökar ju tiden om man säger så. 
Den är kort. 

 
Ekonom: Känner du till om trading eller riskavdelningen gjorde en översyn av instrument 

med kraftiga edgeavvikelser, när man utvärderade edgen. 
 
FC: Det stod ju instruktionen, har jag fått reda på i efterhand, när jag tittat på 

allehanda material, att edgeförändringar om 25 miljoner skulle analyseras. Det 
borde finnas några analyser. Edgen har rört sig mer än 25 miljoner på ganska 
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många instrument. Jag vet att det finns vid ett tillfälle under december månad, 
där ett pris i marknaden som var uppenbart fel, påverkade edgen väldigt kraftig. 
Det föranledde en diskussion mellan KPMG och riskavdelningen. Det har var i 
slutet av november eller början av december 2009. 

 
Ekonom: Kommer du ihåg vad den avvikelsen berodde på. 
 
FC: Det berodde på att en option som var värd i princip noll, den offererades av 

någon kund, som kanske innehade, ett fantasipris, 250 Euro eller 500 Euro. 
Någonting sånt. Market makers drog bort sitt pris i den här serien, så var väldigt 
långt från marknaden. Dom drog bort sina priser, då kommer ju det priset att 
gälla som marknadspris, hur galet det än är, vilket fick edgen att skjuta iväg över 
en miljard. Vilket ju naturligtvis är en svaghet med marknadsvärdering, men om 
man då gick in och tittade så hittade man ju förklaringen. 

 
Ekonom: Och det var inga problem att se den förklaringen heller. 
 
FC: Nej, som jag förstod det så var KPMG nöjda förklaringen, när risk pratade med 

dom. Det vet ni mer än jag tror jag. 
 
Ekonom: Jag ska visa bilaga 3. Jag har gjort en analys av fjärde kvartalet 2009. Jag ska 

förklara den där figuren. Och det finns dels i tabellform och längre på sidan i 
stapeldiagramform, som kanske är lättare att se sambanden med. Dom blå 
staplarna, dom är så kallade dag 1 resultat när man tar nya positioner. Dom röda 
staplarna det är dag 1 resultat när man avvecklar gamla positioner. Och sett på 
hela kvartalet så kan man säga. Vid kvartalets ingång, dom positionerna som 
fanns då, dom avvecklas till 98 procent under dom första 7 veckorna med 
betydande förluster, dag 1 förluster. Jag kallar det dag S, slutdagsförluster. 

 
Åkl: Realiserade. 
 
Ekonom: Realiserade förluster helt enkelt. Och vi har tolkat det här som att portföljen 

innehåll då en stor latent övervärdering. Är det någonting som du kan, har 
kommentarer till detta, att det var så eller? 

 
FC: Under hösten 2009 så, dom positioner vi tog efter diskussioner under sommaren, 

så rullade vi in våra utställda positioner in i 2010, istället för att ta förluster som 
jag föreslog under sommaren 2009. Det innebar att vi hade, köpta kortnoterade 
optioner och sålda långnoterade optioner, med ett års löptid. Under hösten 2009 
stabiliserade marknaden väldigt snabbt, vilket då innebär att volatiliteten 
normalt sett sjunker på alla löptider. Det som nu inträffade var. Den sjönk 
kraftigt på våra innehavda optioner, vilket då skapade förluster, men den gick 
inte ner på dom utställda optionerna, utan snarare gick volatiliteten upp, den 
implicita för dom långnoterade optionerna, som vi var utställda i. Så hösten var 
miserabel, ur resultatsynpunkt. Samtidigt var det så att många av dom här 
optionerna som var utställda i juni, dom föll ju enligt HQ:s aktivitetskriterium in 
under teoretisk värdering. Vilket innebar att man värderade dom med den 
historiska volatiliteten. Den sjönk inte eftersom marknaden stod stilla. Den 
realiserade volatiliteten i daxindex gick ner, den implicita gjorde det inte. Därför 
skapades det förluster, kraftiga förluster under hösten 2009. Dessa måste ju då 
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realiseras om man ska balansera portföljen när hedgarna förfaller. Om jag har 
köpta kortoptioner, som ett minskar i värde och sedan förfaller. Då förlorar jag 
pengar på dom optionerna. Men jag måste också skaffa mig en ny hedge mot 
dom här utställda optionerna. Det är väl det du ser exempel på där. 

 
Ekonom: Kan man säga då att man rullar förluster framför sig genom att agera som du 

gjorde här. 
 
FC: Det skulle man nog kunna säga. 
 
Ekonom: Som du ser finns det korresponderande blå staplar. Det är nya positioner som 

tas, som täcker dom gamla så att säga förlusterna. Så kallade dag 1 vinster, som 
täcker dom reella förlusterna, som är dom röda staplarna. 

 
FC:  Ja just det.  
 
Ekonom: Och under dom förta 7 veckorna så rör det sig om ca 500 miljoner som man 

täcker upp då av gamla förluster, som täcks av nya dag 1 vinster. Är det 
minnesbild också att det var på det viset? Det är en naturlig följd av att du 
avvecklar dom gamla förlusterna, att du måste ta nya positioner. 

 
FC: Som genererar vinst. 
 
Ekonom: Som genererar vinst. 
 
FC: Om man inte tillåts att ta förluster. 
 
Ekonom: Ja just det. 
 
FC: Ja, storheterna har jag ingen möjlighet att bedöma, men jag antar att du har 

räknat korrekt. 
 
Ekonom: Ja. 
 
FC: Men jag skulle säga att portföljens, portföljen förlorade ca 4-500 miljoner från 

juli 2009, marknadsmässigt, och marknadsmässigt till december 2009. 
 
Åkl: Som jag, just redan när vi träffades första gången, så pratade vi om rullning, att 

du inte fick ta förluster osv. Och som jag förstår det här diagrammet, så är det 
något som skulle kallas för rullning, att man har en realiserad, man realiserar en 
förlust och så att säga flyttar in den i nästa position. 

 
FC: Ja just det. 
 
Åkl: Är det en rimlig tolkning av den här bilden? 
 
FC: Det är en rimlig tolkning. I och med att vi inte fick ta förluster, realisera 

förluster så sökte vi positioner som vi trodde skulle kunna generera ett 
övervärde för oss, dvs vi hittade optioner som var enligt vårt sätt att se på saken, 
överprissatta. Som vi hoppades skulle normaliseras över tiden. 
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Åkl: Så att man så småningom skulle kunna avveckla portföljen utan förlust alltså. 
 
FC: Det var målsättningen ja. 
 
Åkl: Och du sa vi. Just när det gäller den här strävan då att komma ur det hela, med 

balanserna i behåll. Vilka är det som deltar i resonemanget där.  
 
FC: Jag talade ju framförallt med min närmaste chef, Mikael König. Vi hade de här 

måndagsmöten där vi diskuterade. Jag hade några tillfällen då jag ville att vi 
skulle minska positionerna. Framförallt sommaren 2009. Det finns en del 
dokumentation som vi kan hitta där. Vi slår i taket på risk. Risken går upp 
mycket under sommaren 2009. Agneta som är riskmanager vill att vi skall. Hon 
frågar mig var det skulle kosta, kostnadsestimat helt enkelt, för att normalisera 
portföljen och hamna under 40 miljoner i riskmandat, som var vårt normala. 
Och jag gjorde ett kostnadsestimat på 50-100 miljoner, vilket också ganska väl 
stämmer överens med Finansinspektionens värdering av portföljen, undervärdet 
av portföljen under sommaren 2009. Och det där hamnade på remiss hos Stefan 
Dahlbo och Mikael König under sommaren. Men mandat att ta förluster 
medgavs inte, utan vi rullade in positionerna i 2010, sommaren 2009. Och det 
var med facit i hand inte ett bra beslut. 

 
Åkl: Om man tittar på det där diagrammet och dom positioner som då representerar 

dom stablarna. När det gäller den här processen att man tar en ny position, så att 
säga, hur sker en eventuell samverkan mellan dig och andra. Sker det några 
resonemang om att ta en ny eller att ta viss ny. Det kanske låter som en lite 
svävande fråga, men man kunde ju tänka sig t.ex. att man tog lite färre 
positioner, eller lite fler. 

 
FC: Jag tror nog att det fanns en önskan, eller det fanns en kanske att minska antalet 

positioner. Därav neutralisera ohörbart för att det skulle bli mer överblickbart 
för alla, vilka positioner det var och att man kunde följa dom. Det förs en del 
diskussioner under julen. Jag ville den 14 december, som kanske är uttjatat,  just 
då ville jag att vi skulle ta förluster och en vecka senare säger Agneta Norgren, 
att hon tycker att man har vissa problem med portföljens värdering och kallar 
mig och Stefan Dahlbo till möte, där vi går igenom portföljen.  

 
Åkl: Är det den 21 december? 
 
FC: 22. Jag tror att det är den 22, men det vet ni bättre säkert. 
 Som en följd av det mötet så kom Stefan Dahlbo. Hans instruktion till mig var 

att vi skulle utnyttja skewkurvan. Dvs utnyttja möjligheten till dag 1 resultat av 
skevheten i marknaden, för att inte visa upp förluster. 

 
Åkl: Genom att ta positioner av viss beskaffenhet som ligger lite utanför at the money 

då, så skulle man så att säga få lite effekt. 
 
FC: Ja, så kan man förenklat uttrycka det. 
 

A. Förhör., 2012-03-26 13:40   diarienr: 9000-K1634-10
  90



Ekonom: Om man tittar på tabellen där, så har jag gjort en summering av vecka 47-53. 
Och då är dom totala dag 1 resultaten netto. Dom har dragit av förlusterna, dom 
plus 279 miljoner och du beskrev lite av tekniken här att man utnyttjar 
skevheten i marknaden för att åstadkomma dag 1 vinster. 

 
Åklo: Eller att man utnyttjar skewen. 
 
Ekonom: Man utnyttjar skewen. Var det så att säga anledningen till dom här dag 1t 

vinsterna. Dom blå staplarna de sista 7 veckorna. 
 
FC: Jag skulle behöva se transaktionerna för att berätta vad som är relaterat till 

skewen och vad som är relaterat volatilitets. 
 
Åkl: Antaganden? 
 
FC: Antaganden i framtiden. 
 
Åkl: Dom sista staplarna där, dom är ju inte till för att neutralisera realiserade 

förluster, inte i odax, man kan tänka sig att de är till för att neutralisera förluster 
på omx, eller att det kan finnas ett annat skäl. 

 
FC: Det kan vara Omx. Det kan också att det finns ett stort tidsvärde ohörbart. Theta 

i portföljen. Vilket gör att det rinner ut pengar varje dag på att positionen 
minskar i värde. 

 
Ekonom: Och då måste man ta nya positioner för att så att säga skjuta det här framför sig. 
 Det är problemet? 
 
FC: Ja. 
 
Ekonom: Jag ska visa bilaga 4. Det är en sammanställning då, som jag gjort av alla affärer 

under 4 kvartalet i daxoptioner. Jag var lite inne på det. Varje affär har 
naturligtvis en förklaring. Du var själv inne på alternativa förklaringar. Jag ska 
visa en affär som genomfördes den 5 oktober. Det är den som står gulmarkerad 
där. Och den 5 oktober så tog man. Man ställde ut en option, odax O5000, 8000 
kontrakt. Och det gav ett dag 1 resultat på 40 miljoner, du kan se det. 

 
FC: Ja. 
 
Ekonom: Samtidigt balanserade man då mot en annan position. X5000, där dag 1 

resultatet då är minus 18 miljoner. Om man tittar på den affären. Om man ställer 
dom där optionerna mot varandra, så ger det ett netto, ett dag 1 resultat på plus 
22 miljoner. 

 
FC: Ja. 
 
Ekonom: Och ser man då också anledningen till att man kanske gör så här, det är att man 

avvecklar positionen X5000, som löper ut den 18 december 2009 och ersätter 
den, lika många kontrakt i O5000 som löper den 19 mars 2010, så att säga man 
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skjuter allting 3 månader framåt. Vad är anledningen till den här affären, som ett 
exempel då att man ville skjuta fram så att säga? 

 
FC: Man måste nog se det där som en total historia. Blanda in både dom här 5400 

och 5000 i oktober också. 
 
Ekonom: Ja, fast dom gjordes vid andra tidpunkter, om man ser på när dom registreades. 
 
FC: Jo, men jag tror at man för se det som att, vi antagligen på grund av 

riskmatrisens utseende. Vi hade antagligen för hög risk. Genom att köpa fler 
optioner av femtusingen här i oktober, sälja 5 400, så kan jag minska risken i 
portföljen. Och att minska risk kostar oftast pengar och då kan det här ha varit 
ett sätt att i mitt tycke eller i vårt tycke för tradingen limiterad risk ändå 
finansiera om man uttrycker det så, den riskstängningen. Vi har ju en position 
hela tiden som kommer in, där vi har risker, som vi måste värja oss mot.  Och 
för att hela tiden få ned risken till acceptabla nivåer så är vi tvungna att göra 
vissa justeringar i portföljen, för att minska risken. Och när vi gör det, så 
uppkommer kanske kostnader, som vi saknar mandat för att ta. Så jag tror att 
man ska se allt, även fast det är olika tids… 

 
Ekonom: Om man tittar på just den där gulmarkerade, bara på den, så är det faktiskt så att 

man ersätter positionen X5000 med positionen O5000. 
 
FC: Ja. 
 
Ekonomen: Och den nya positionen den ligger med lösen 3 månader framåt i tiden jämfört 

med den gamla. Om man tittar bara på dom två, ser det ut som att man rullar, så 
att säga positionerna framåt i tiden 3 månader. 

 
FC: Ja. 
 
Ekonom: Och du var lite inne på det också, att det som skedde också till viss del… 
 
FC: Absolut. 
 
Ekonom: Kan du verifiera att det här kan vara ett exempel på man rullade förluster. 
 
FC: Ja. Det kan jag verifiera, att det där är en kombination för att minska risken i 

portföljen… 
 
Ekonom: Minska risken och rulla förlusten framåt i tiden. 
 
FC: Ja. 
 Det var ganska få transaktioner. 
 
Åkl: Det var dax. 
 
Ekonom: Det här är dax, det här är inte omx utan dax. 
 
FC: Ja. 
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Ekonom: Under dom sista, nu ska vi se, jag tänkte visa bilaga 5 också, som är en 

sammanställning av positionerna den 30 september jämfört då med positionerna 
den 30 december, alltså exakt tre månader senare. Och det är bruttopositioner 
det är fråga om i daxoptioner. Och bruttopositionen den 30 september var 
3 miljarder 746 miljoner. Och den 30 december så var då 3 miljarder 744 
miljoner. Alltså i stort sett detsamma. 

 
FC: Ja. 
 
Ekonom: Men det som däremot har hänt att den genomsnittliga lösendagen, som du har 

där då på dom här optionerna som finns vid respektive tidpunkt, den har skjutits 
fram från den 24 februari till den 23 maj. Alltså skjutits fram i princip 3 
månader. Så om man tittar bara på vad som har hänt under tre månader så har ju 
lösendagen skjutits fram 3 månader i tiden. Man har i princip oförändrade 
positioner, men 3 månader… 

 
FC: Längre duration. 
 
Ekonom: Längre duration ja. 
 Det här tolkar jag i alla fall som att man skjuter så att säga förlusterna framför 

sig. 
 
FC: Problematiken. 
 
Ekonom: Problematiken. 
 Var det någonting som du var medveten om att det skedde, att man sköt? 
 
FC: Ja det blir en naturlig följd av att man inte får realisera förluster.  
 
Ekonom: Det finns inget annat sätt. 
 
FC: Nej det går inte att göra, allkemi är i alla fall ingenting som jag känner till hur 

det går till. Jag ville den 14 december minska positionerna till hälften, helt 
enkelt ta förluster. När det inte medgavs finns det inte mycket andra vägar att ta. 

 
Ekonom: Du var tvungen att göra det du gjorde? 
 
FC: Jag kunde ha gått hem så klart. 
 
LL: Du sa tidigare att sommaren 2009 så bedömde du att det skulle kosta 50-100 

miljoner att stänga. 
 
FC: Stänga så mycket så att vi kom ner på en acceptabel risknivå. 
 
LL: Ja, och vad jag förstått när man tittat i det här materialet, så var det ganska långt 

fram under hösten målsättningen att stänga dom här positionerna innan utgången 
av 2009. Du säger också att från juli till december så bedömer du att ni förlorade 
4-500 miljoner. 
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FC: Ja. 
 
LL: Men hur utvecklades det, det var den 14 december. Hur såg det ut då och hur 

såg det ut vid årsskiftet. 
 
FC: Jag tror nästan att det såg bättre ut vid årsskiftet än vad det gjorde i december. 

Den 14 december bedömde jag att det skulle kosta, att stänga halva positionen 
någonstans 150 till 200 miljoner. 

 
LL: Du säger att ni förlorade ungefär 500, 4-500 miljoner. 
 
FC: Det vi talade om. Det finns två olika vokabulärer i HQ:s sätt att titta på det här. 

Och det som var den gängse principen var den här vegaanalysen, som Mikael 
König tittade på. Och då tittar man på den felprissättning som enligt HQ:s egen 
modell förs mot. Dvs om vi hade värderat enligt HQ:s egen modell, genom att 
värdera alla optioner i alla månader med at the moneyvolatiliteten i den 
månaden, då förelåg en felprissättning på ungefär 300 miljoner i decembers 
början. Hade du då stängt så att du blivit av med halva den risken, dvs köpt 
junioptioner och sålt december eller vad det var vi var långa så hade vi kunnat 
reducera position till hälften till en kostnad av 150. HQ räknade inte så mycket 
internt med skew, skevhetsfelprissättningen. Utan man räknade med rent rak 
volatilitet. För det var ju den värderingsprincip som HQ hade beslutat sig för att 
använda. 

 
LL: Men om man stänger, planerar att stänga med så kort perspektiv då är det ändå 

priserna i marknaden som är relevanta. 
 
FC: Jo, men du kan behålla skewrisken, även om du stänger en stor del av 

marknadsrisken. Du kan stänga, minimera volatilitetsrisken. Jag tror att Carl är 
med. 

 
Ekonom: Ja, jo. 
 
FC: Jag kan neutralisera positionen helt och hållet i form av tidssperaden som vi 

hade mellan mars och december, och december och juni. Och det jag skulle haft 
kvar är en eventuell skewrisk, som trots allt, om ingenting händer kommer att 
överleva. 

 
Åkl: Så att dom här 150 har som utgångspunkt värderingar på atm och 

halvaportföljen? 
 
FC: Ja vegaanalysen som producerades av Per Börgesson. 
 
Ekonom: Så med andra ord, skulle man följa HQ:s värderingsmodell renodlat så var ändå 

portföljen felvärderad med 300 miljoner. 
 
FC: Ja. Det är vad jag anser. 
 
LL: Den 14 december. 
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Ekonom: Och därtill kommer skewen alltså, som är ytterligare ett antal hundra miljoner. 
 
FC: Ja, det är det som ger edgen tillsammans. Det finns en skewkomponent och en 

volatilitetskomponent. Ni har säkert sett Nina Hernbergs presentation. Jag vet 
inte om det är revisionskommittén eller det var till? 

 
Åkl: Jag har ett minne av Börgesson gjort en sådan uträkning vid någon tidpunkt, där 

då, jämför med atm hade 280 någonting. 
 
FC: Hon gjorde någonting i oktober, där hon gör en presentation, där hon hävdar att 

om man skulle tolka IFRS strikt så måste HQ värdera om positionerna med ca 
300 miljoner. Så den finns med där någonstans. 

 
LL: Det finns en presentation som hon har gjort för. 
 
FC: Är det revisionsutskottet eller styrelsen? 
 
LL: Ja första gången var det nog revisionsutskottet. 
 
FC: Curt Lönnström var ju inblandad under hösten och var inne på risk för att gräva i 

det här med IFRS. 
 
LL: Och då är det vega man talar om, en vegaanalys så att det blir rak volatilitet. 
 
FC: Ja. 
 
KN: Det du var på, som Calle, portföljen var felvärderad med ca 300 miljoner och 

sedan tillkom skewen. 
 
FC: Ja. 
 
KN: Då frågar jag då, var det vid något forum det här har diskuterats, att det förelåg 

på det sättet? I så fall med vem eller vilka? 
 
FC: Mikael König hade ju järnkoll på det här. I alla fall från augusti 2009. Innan 

också. Han hade all information. Han började kräva ut dom här, den extensiva 
rapporteringen från riskmanagement efter den här då jag ville. Agneta ville och 
jag ville ta förluster efter 2009 på sommaren. Efter det satte Mikael König 
sökarljuset på det här. Och Per Börgesson skickade den här vegaanaslysen till 
honom. I början en gång i veckan, tror jag. Senare dagligen. Och vad jag förstår 
så skickade han vidare den till i alla fall Stefan Dahlbo. Men sedan, det blir 
någonting stort, man berörde. Men klartexten ohörbart är bristande. Alla har ju 
all information. Det var ju överinformerat i HQ. Det skickades sådana här 
vegaanalyser och riskrapporter och promemorior. Du kan titta på 
styrelserapporteringen som var ett ohörbart till varje styrelseprotokoll. Så det är 
en extensiv prestation av hur portföljen är värderad och vad som är problemet, 
varje tillfälle. Alla känner till, det är ett växande problem. Då talar man om det, 
men man talar svepande om det.  
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Åkl: Hur är det med Lönnström då, i hans egenskap av revisionsutskottets 
ordförande. I vad mån han ohörbart. 

 
FC: Ingenting. Jag blev ju obekväm sommaren 2009 när jag ville ta förluster och 

framförallt i december 2009. Så mycket av det här skedde utan min vetskap. 
Mycket av det här har jag fått veta efteråt, när jag gått igenom material. Jag hade 
ingen aning om att Curt Lönnström grävde så djupt i det här via risk 
management på hösten 2009 eller. Jag vet ju, bitarna faller på plats, för Nina 
skickade ju frågor till mig angående den här presentationen som hon höll för 
styrelsen, men jag förstod aldrig varför hon gjorde det. Jag trodde bara att det 
var hennes eget jobb på risk, att hon ville veta mer. Jag hamnade längre och 
längre ifrån händelsernas centrum. Vi talade naturligtvis om problematiken på 
tradingen. Det talades svepande om vi rullar det här tre månader till, kan det lösa 
sig då, ja det kan det naturligtvis, men det kan också bli sämre. Det är precis så 
tråkigt det är med positioner. 

 
KN: Den diskussion som du sa nu, den fördes med själva tradingavdelning, för det 

var någon mer än du som gjorde lite affärer. Både Johan Thyrén och Tamer 
Torun skötte till stor del dom här affärerna även om jag hade det övergripande 
ansvaret, genom att jag  hade andra arbetsuppgifter också. 

 
Ekonom: Vi var inne på dom här sista 7 veckorna. 4:e kvartalet då det bokfördes ett 

positivt dag 1 resultat på genomförda affärer om ca 280 miljoner, netto. Och din 
förklaring, vad kan du till detta ohörbart? 

 
FC:  Min förklaring är att det troligtvis, portföljen kostar ungefär 5 miljoner om 

dagen att hålla i tidsvärde. Det skulle innebära på 6 veckor, det är 7 veckor? 
 
Ekonom: 7 veckor. 
 
FC: 7 veckor. Men 7 veckor, det är 35 dagar. 35 dagar gånger 5, det är 175 miljoner. 

Förutsatt att man inte lyckas få in leverans på några av dom här genom att 
ohörbart gamla. Vilket man säkert fick, men marknaden var stillastående. Så jag 
kan tänka mig att vi gjorde tidsvärdesförluster på säkert 125 miljoner på den här 
perioden. 

 
Ekonom: Och då var man tvungen att utnyttja skewen för kunna ligga kvar på en 

resultatnivå man villa ligga på, eller? 
 
FC: Den resultatnivå man blev anvisad, att hålla den. 
 
Åkl: Jo, en fråga i sammanhanget. Den här portföljen som fanns per den 29 

september, den realiserades, eller dom avyttras under det kommande kvartalet, 
4:e kvartalet med en sammanlagd förlust på 475 miljoner. 

 
Ekonom: Ca. 
 
Åkl: Ca, ja.  
 
FC: Är det hela portföljen? 

A. Förhör., 2012-03-26 13:40   diarienr: 9000-K1634-10
  96



Åkl: Nej, nej, dom här positionerna. 
 
FC: Det är inte helt säkert att det här resultatet som du visar här, är ju inte 

resultatutvecklingen redovisat. Bara för att man gör ett dag 1 resultat eller dag S 
resultat, så innebär inte det att det. Du stänger en position med vinst eller förlust. 
Den kan ju också vara, du måste också titta på hur mycket det var som 
realiserades mot bokfört värde just den dagen, är det så du har räknat? 

 
Ekonom: Jo, det är så jag har räknat. 
 
FC: Det är så du har räknat. 
 
Ekonom: Jag har bara utgått från det bokförda värdet. Hur har det här påverkat 

bokföringen. 
 
FC: Men normalt sett, det som KPMG klammrar sig fast vid och säkert också HQ i 

sin tanke, det är om jag säljer en option för 100, värderar den till 50, ja, då 
uppkommer ett dag 1 resultat på 50. Men om jag sedan köper tillbaka den för 4 
kr, bara för att den egentligen har rört sig ohörbart så. Bara för att jag tjänat 96 
kronor på den affären, så kan jag ha förlorat på hedgen. Men du kollar bara 
bokföring. 

 
Ekonom: Bara bokförda värden. Alltså bokfört värde när man går, respektive när man går 

ut ur positionen. 
 
Åkl: Även om det inte är hela portföljen så den del av portföljen som avvecklas och 

som hamnar i den här tabellen, den ger en förlust på 475 miljoner och dom här 
realiserade förlusterna. Känner du till i vad mån diskuterade det. Nu har vi alltså 
avyttrat en position som hade värderades så här och så blev det så här? 

 
FC: Alla dom här affärerna är liksom styrda av att man måste stänga risk. För att 

någon av dom här optionerna gör att man kommer över sina limiter på 
riskmatriser och dylikt, eller andra exponeringslimiter.  

 
Åkl: Dom här overnightriskerna. 
 
FC: Overnightrisker, nettoexponeringar och dylikt. Det innebär att det blir ett evigt 

pusslande att hålla sig med en så här position, så är det svårt när marknaden rör 
sig, att hålla sig inom riskmandatet, vilket gör att det blir ett evigt hedgande 
ohörbart. Då försöker man ha någon röd tråd att minska positionerna. Under det 
här kvartalet, i och med att marknaden gick klart emot oss, så har vi inte lyckats 
minska den någonting. Vi har bara kämpat för att hålla näsan över vattenytan.  

 
Ekonom: Samtidigt kan man säga som så, att om man hade stängt positionerna som fanns 

den 30 september, vilket man faktiskt gjorde. Man gjorde ju det. Då gav det en 
förlust på 488 miljoner. Och hade man låtit bli att ta nya positioner så hade dom 
här dag 1 resultaten, dom blå staplarna, dom hade inte uppstått i bokföringen. 
Och dom blå staplarna under 4:e kvartalet är ju totalt sett 785 miljoner, som man 
tagit i form av dag 1 resultat under 4:e kvartalet. 
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FC: I dags? 
 
Ekonom: I dax bara. 
 
Åkl: Om man ser där, kommunikationen mellan HQ och KPMG, att portföljen är 

under avveckling och det ser man att så skedde också. I vad mån har du hört 
några eventuella resonemang om att man då ersatte den portföljen med nya 
positioner, eller att KPMG på något sätt varit med i någon ohörbart eller. 

 
FC: Jag hade nog ingen kontakt med KPMG från mars 2009 över huvud taget. Det 

enda jag var inblandad i det var när KPMG visade stor oro för den här edgen 
som uppstod i början av december, slutet på november, på grund av den här 
felprissättningen. Att de svajade till så pass mycket. Det är enda gången jag var 
inblandad. 

 
LL: Men du var med på ett styrelsemöte den 1 december, såg jag här, i AB:et. 
 
FC: Ja. 
 
LL: Och där fanns det också, jag vet inte i vilken mån du varit med, men du har gjort 

en presentation, eller berättat om strategifrågor. 
 
FC: Det handlade om Investment Banking. 
 
LL: Ja, just det, och planer för trading också framgick det där. Men på samma möte 

hade även revisionsutskottet en presentation. 
 
FC: Jag var inte med på den punkten. 
 
LL: Du var inte med på den punkten. 
 
FC: Jag var bara med på min egen presentation. 
 
LL: Okej. 
 
FC: Det fanns diskussioner från ledningen, eller snarare styrelsen, Stefan Dahlbo 

ville i princip att vi skulle lägga ned Corporate Finance. Märkligt problem att 
fokusera på, men man väljer ju sina slag. 

 
LL: Men den här frågeställningen som vi tar upp nu, var den uppe då, hur det 

verkligen såg ut för tradingen, du var ju själv inne på den 14 december, två 
veckor senare så var vegat 300 miljoner fel då. 

 
FC: Vad menar du, at the money volatiliteten. Det var fullt ut redovisat till styrelsen, 

så frågan var när jag träffade styrelsen. Det dom skulle ta ställning om vi 
egentligen skulle realisera förlusten eller om vi skulle. De hade antagligen fått 
ett litet bekymmer efter det här med Ninas presentation till styrelsen, hur IFRS 
skulle tolkas. Det jag gick igenom var hur portföljen var uppbyggd och om vi 
skulle fortsätta att försöka rulla in det i 2010, eller om vi skulle stänga. 
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LL: Det var uppe på styrelsemötet? 
 
FC:  Ja, det. 
 
Åkl: Det är AB vi talar om. 
 
LL: Ja. 
 
Åkl: Är AB eller är det. 
 
KN: Banken måste det vara? 
 
Åkl: Det måste vara banken? 
 
FC: De hade samma datum, men presentationen om Investment banking var nog på 

AB:et. Och som jag minns så ringde Mikael König mig efteråt, då hade styrelsen 
bestämt sig för att vi skulle fortsätta med fastslagen strategin att rulla det här i 
framtiden. 

 
LL: Det är alltså ett styrelsemöte i AB:e, alltså moderbolaget då den första 

december. Och då finns den en § 7, strageifrågor. Och då står det. 
 Mikael König, Hans Hedström, Mikael Pauli och Fredrik Crafoord redovisade 

sina visioner och strategier för 2010 enligt vad som översiktligt framgår av 
bilaga 4. Och då står det här att det är sid 20-24 när det handlar om dig. 

 
FC: Det handlar om Investment banking. 
 
LL: Ja, det handlade det nog om, men det handlade också om trading. 
 
FC: Ja, trading ingick i Investment Banking. 
 
LL: Och då står det här på sid tjugo…., det syns nästan inte vad det är för sida. Du 

har berättat i alla fall om tradingen såg jag när jag tittade där, men kommer du 
ihåg om det här du beskrev, var det på det här mötet eller om det var i banken. 

 
FC: Som jag minns av presentation, det var övergripande av investment banking. 

Om du visar mig presentationen så kanske jag kan möjligtvis få en ledtråd. 
 
LL: Ja du kan ta den där. 
 
FC: Det fanns en oro, här visar vi då. 
 
LL: Vilken sida läser du på nu. Det står längst ned, det är det som är svårt att se. 
 
Åkl: Utan ljus är det ännu värre. 
 
FC: Jag ser inte. 
 
LL: Där står det. 
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FC: Där står det 24. 
 
LL: Ja, just det. 
 
FC: Då borde det här vara 26. Sidan 26, då var vi. Vi hade ett läge. Antagligen då 

Nina hade varit och presenterat sina findings och vi har ett vikande resultat. Hur 
man än såg på saker och ting så gick resultatet nedåt. Och då diskuterade vi. Ja, 
jag minns inte exakt vad jag sa om det här. Jag är ledsen, men däremot fick jag 
efteråt av Mikael König ett besked om att vi skulle hålla fast vid den tidigare 
strategin. Men det var på AB:et. Det stämmer. Men i och med att det var på 
AB:et var det nog antagligen mer övergripande. Hur portföljen såg ut, att den 
var känslig mot fallande optionspriser på kort sikt, hur exponeringen såg, ja. 
Banken var ju mer detaljorienterad.  
 
Kan vi ta 5 minuter. 

 
LL Jag ska trycka på dom här då. 
 
LL: Nu har jag startat bandspelaren kl 15 påstår jag nu. 
 
LL: Innan vi släpper det där. Jag har lyckats leta rätt på vilken sida vi pratade om när 

det gäller styrelsemötet den 1 december och dom sidorna, nu visar jag sid 24, 
har du nog berättat om på styrelsemötet. 

 
FC: Ja, du menar om tradingen där. 
 
LL: Ja. 
 
FC: Ja, det är alltså vår långsiktiga målsättning som egentligen börjar långt tidigare, 

att försöka, vi ska försöka bara ha en market making affär på. Redan vid 
uppdelningen av tradingportföljen i februari 2009. Det här är egentligen bara en 
upprepning av det, att vi ska försöka komma till ett läge där vi handlar mer via 
automatiserad handel, dvs black box, vilket var något vi trodde ganska mycket 
på. Dvs. algohandel, eller high frequency trading, som det heter idag och att vi 
ska avveckla den här portföljen på sikt. Den här problemportföljen. 

 
LL: Men då bara någon månad tidigare så föreföll det som om ni växlat över från att 

som målsättning att den skulle vara utsläckt innan 2009 års utgång till att 
förlängas. 

 
FC: Absolut. 
 
LL: Framgick det då på mötet, eller styrelsemötet, att den kommer att vara kvar 

under längre tid, och varför? 
 
FC: Absolut. Marknadsförutsättningarna har inte medgett att stänga positionen till 

den kostnad som man ansåg vara motiverad. 
 
LL: Framgick det om kostnaden då för att stänga den? 
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FC: Du hade både dom här vegaanalyserna och edgen, hade man som referensram 
här då. Om man ville stänga den direkt, så var ju edgen, troligtvis det mått man 
måste använda sig av. 

 
LL: Framkom det sådana frågeställningar på styrelsemötet? 
 
FC: Dom hade ju fått allt material innan. Nej det var ingen som ställde, jag fick gå 

ut. Jag drog det här, fick jag gå ut och då diskuterade dom tradingen. Så jag vet 
inte vad motfrågorna var, men dom hanterade Mikael König själv. Jag drog bara 
hur det såg ut och att det inte hade gått att stänga positionerna under hösten. Det 
visste dom sedan tidigare, så att det var. 

 
KN: Hur visste dom det. 
 
FC: Det fanns en gedigen mailkonversation mellan risk och ledning om att det 

kommer att bli svårt att stänga innan årsskiftet. 
 
Ekonom: När du säger svårt att stänga, då menar du svårt att stänga utan förlust. 
 
FC: Ja, just det. 
 
Ekonom: För det var inga problem att stänga dom. 
 
FC: Nej det fanns likviditet. 
 
Ekonom: För att marknaden var väl likvid. 
 
FC: Ja. Kanske inte Omx delen, men dax var det. 
 
Ekonom: Ja. 
 
Åkl: I vad mån förekom det något resonemang mellan dig och ekonomiavdelningen, 

när det gäller portföljen och eventuella konsekvenser av olika 
handlingsstrategier. 

 
FC: Ytterst lite. Mattias pratade vi direkt med, Mattias Arnelund, pratade  direkt med 

Agneta och det vi diskuterade snarare, jag och Mattias var hur mycket kapital 
portföljen tog i anspråk i form av säkerställningar. Det var väl egentligen 
Mattias concern när det gäller tradingportföljen. Men när man har en sådan här 
portfölj så handlar det om att justera risken, att hela tiden försöka göra rätt saker 
ur vårt perspektiv, dvs. vilken position. Varje dag koncentrerar man sig på att 
försöka köpa en undervärderad option och sälja en övervärderad för att hela 
tiden generera bra transaktioner för firma. Och i det här fallet var så var det rätt 
mycket att försöka balansera portföljen. Det var inte så att vi satt och funderade i 
bokföringstermerna. Vi hade fullt schå att balansera portföljen om dagarna, 
handla en, det var en tradingportfölj. Det var många transaktioner, ni har sett 
dom. Det görs ju en del transaktioner i tradingportföljen. Det är kundintressen, 
gammal skalpning och det är... och sedan är det då och då taktiska beslut på hur 
man skall tackla eventuella förändringar i volatilitetet och riktning på börsen. 
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KN: Att man inte fick stänga ner utan förlust. Kände man till det i dom olika 
styrelserna.  

 
FC: Jag hade bara tre motparter, jag talade med på daglig basis. Det var Stefan 

Dahlbo, Mikael König och Mats Qviberg. Det är min vd och mina båda 
styrelseordföranden. Sedan vet inte jag hur mycket. Styrelseledamöterna har ju 
fått extensiv information om portföljen. Huruvida dom tillgodogjorde sig den? 
Jag har ingen aning. 

 
Åkl: Om man frågar så här då, det här scenariot att man helt enkelt inte stänger ner 

portföljen, därför att det kan bli tråkiga konsekvenser. Du har berättat att Mats 
Qviberg då säger det på ett måndagsmöte, att ni får inte ta förluster. Vad säger 
Dahlbo och König egentligen. 

 
FC: När Qviberg talar tystnar Dahlbo. Så enkelt är det. Och König var inte så stark 

han heller mot Qviberg. Det var slut på diskussionen.  
 
Åkl: Men skedde det någonting därefter, t.ex. att vi får ta nya positioner, eller vi får. 

Det där med att rulla in i 2010, som König hade.. 
 
JC: Ja han sa, vår strategi, vi fortsätter med den ingående, så vi kunde inte säga att 

rullar förluster om du utrycker det så, men vi rullar positioner tills ett mer 
lämpligt tillfälle kommer att stänga. 

 
Åkl: Vad sa Dahlbo då? Har han sagt någonting utanför måndagsmötena? 
 
JC: Dahlbos käpphäst var att corporate finance avdelningen skulle läggas ned. Det 

var väl vad han jobbade mest med. Sedan var Dahlbo inblandad i det här mötet 
med Agneta i december, när König var bortrest. Och sedan, under våren 2010, 
så var Dahlbo och König väldigt införstådda nedstängningen, i och med att SE 
banken kom in i det hela och tyckte att det skulle vara för stor för HQ, som 
subclearer. Så då egentligen från måndagsmötet den 14/2 och framåt så blev 
Dahlbo mer operativ. Jag kan tänka mig att han fick, ren spekulation, men 
instruktioner av Mats att hantera det här. Mats sa nej. Ingen förlust tas och sedan 
Stefan, nu får du hantera det här. Det är min egen spekulation om det. Då 
engagerade sig Stefan med kraft. Det kanske var med när vi ville ta förluster, jag 
och Agneta ville ta förluster under sommaren 2009, då var det mer, jag vet inte 
vad Dahlbo sa. Då talade jag bara med König. 

 
Ekonom: Jag tänkte att vi skulle titta på dom tre sista gulmarkerade så att säga affärerna 

eller positionerna som tas under 2009 och då skulle vi vilja att du kommenterar 
dom. 

 
KN: Vilken bilaga. 
 
Ekonom: Det här är bilag 4. Först är det positioner den 23 december. Då ställer du ut 

15 000 R5600 och köpte samtidigt 16 000 M5300. Och då menar vi då att den 
felställda raka vollan och skewen i kombination med det beloppsmässigt ringa 
inköpet av M5300 skapade ett positivt dag 1 resultat om netto 56 miljoner 
kronor. Är det korrekt att det blev så, om du tittar här? 
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FC: Jag kan bara tro dig på ditt ord, när du har tagit det här ur vår redovisning. 
 
Ekonom: Det är er redovisning. 
 
LL: Jag kan fråga om det, för det finns lite mailkommunikation med dig om just den 

positionen. 
 
Ekonomen: Ja just, du kan ta den också. 
 
LL: Den kallar vi för förhörsbilaga F, för att veta var vi hittat den. Och då finns det 

ett mail som Nina Hernberg har skickat till dig den 28 december. Och det här 
var då den 23:e sa  vi väl, som vi pratade om. Och då skriver hon då 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 vollaändringen. Och så frågar hon också hur ser du på värderingen 
odax januari 2010, vad tänker du göra. 

 Och då svarar du på det här mailet och så skriver du, ”Jag köpte janurari 5300 
puts och sålde juni 5600 puts” Det var ju R nu då. 

 
FC: Ja just det. 
 
LL: ”i samtalet med Stefan D kom vi överens om att utnyttja skewen för att kunna 

minska värderingsrisken i mars, vad gäller januari är flexibel, jag kan sänka 
vollan till 22 eller 23 om ni är okej med att mars står högre”.  
Och då ska man komma ihåg också när ni pratade om den 22 december så efter 
det mötet så hade volatiliteten för sänkts från 27,5 till 25 var det innan årets slut. 
Här den 21 skulle det kosta ungefär 82 miljoner, som det såg ut då. 

 
FC: Ja. 
 
LL: Hur mycket det blev innan årets slut det vet man inte, men däromkring då. 
 Och då säger, frågar Hernberg då, ställer sedan följdfråga i nytt mail till Craford. 
 ”Kan du precisera hur utnyttjade skewen, till vilka vollor köpte och sålde du” 
 Crafoord svarar ”Jag sålde på 25 volatilitet i juni” och då ser man ju av 

uträkningen som Calle har gjort att resultateffekten blir 56 miljoner till följd av 
det här. 

 
FC: Ja just det. 
 
LL: Kommer du ihåg det här. 
 
FC: Jag har för mig att Berndt har visat med, har nämnt det här mailet tidigare. 
 Men det som kom fram på det här mötet med Agneta och Stefan och mig. När 

jag sedan lämnade mötet. Jag svarade på frågor under det den 22, tror jag det 
var. Så kom Agneta och Stefan fram till att värderingen som dom såg det var 
okej och vi skulle sänka volatiliteten i mars till 25. Och då pratade Stefan med 
mig och han tyckte att det var olyckligt att ta dom där 82 miljonerna som det 
antagligen handlade. Så frågade han mig om inte det fanns något sätt, hur gör vi 
det här, du kan använda skewen för att lindra det här tyckte han. För dom var 
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inte rädda för skewedgens del av det hela. Och då gjordes den här affären, vilket 
rullar in risken i framtiden. 

 
LL: Nu var det inte bara skewen i juni, utan den har ju en annan volatilitet än at the 

money volatiliteten också. 
 
FC: Absolut. 
 
LL: Så att det bara en del av det som är skew då. 
 
FC: Ja, det är riktigt. 
 
LL: Fördes det inga diskussioner om det, att volatiliteten låg på en helt annan nivå än 

priserna i marknaden, även där priser fanns, nära index. 
 
FC: Nej, både Agneta och Stefan var det tydligen helt okej med att det skulle se ut så 

här. Det var dom som tyckte att värderingen skulle vara 25 i mars och 20 i juni. 
 
LL: Men var det några diskussioner om något annat utöver skewen, det är ju bara en 

del, som sagt var, av det som blev resultatpåverkande. 
 
FC: Dom trodde väldigt mycket på sina egna aktivitetskriteriers varianten, det skulle 

värderas enligt teoretisk modell på historisk volatilitet om inte optionen var att 
betrakta som aktiv, vilken den enligt HQ:s modell då inte var. 

 
Åkl: Jo, när det gäller Dahlbos kunskap eller insikter i ämnet, så är frågan den eller 

vilka personer skulle tänkas ha en bra, en riktig uppfattning om hur insatt han 
var i olika typer av problem rörande att. 

 
FC: Den bästa här vore väl Agneta. 
 
Åkl: Agnet Norgren? 
 
FC: Eftersom det var hon och Dahlbo som hade det här mötet. Och det var dom som 

kom, på det där mötet, fram till slutsatsen om hur värderingen skulle vara. Det 
var dom som beslutade till mig, vilka volatiliteter jag skulle sätta i portföljen. 
Att dom var hörbart värdera till. 

 
Ekonom: Dom här dagliga affärerna som du genomförde, vilka personer rapporterades 

dom till? 
 
FC: Den här tradingportföljen, risk och resultatrapporter aggregerade. 
 
Ekonom: Ja, vilka fick dom till handa. 
 
FC: Efter första februari 2009 så var det ett stort antal. Mikael König fick den 

dagligen. Jag tror att Stefan Dahlbo fick, men jag inte säker. Den gick till 
ekonomi, den gick till risk. Sedan gjorde risk en daglig analys av den och 
skickade den vidare till bankens styrelse i kortformat. Med ja, estimat, förlåt, 
limituppföljning, riskuppföljningar och edgeanalyser. 
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LL: Om man går till skewen och diskussionerna, som man kan se, den 21 december 

så var juni, hade ett vega om sammanlagt, om man räknar hela månaden at the  
mone, så var det ett vega om 30 miljoner och sista december var det 40 miljoner. 
Och till en del naturligtvis till en följd av dom här positionerna som är utställde. 
Och då talar vi inte om skewen längre. 

 
FC: Nej. 
 
LL: Var Dahlbo medveten om det. 
 
FC. I högsta grad. 
 
LL: Jag menar att det blev den här förändringen då, att man kommer ändå längre 

ifrån dom priser som finns i marknaden. 
 
FC: Jag förstår inte den frågan. 
 
LL: Eftersom positionen blir ju större då om man säger i juni. 
 
FC: Du menar att edgen i juni ökar. 
 
LL: Ja det gör den också, men det är inte bara edgen utan även vegat då. 
 
FC: Det är han absolut medveten om. Dahlbo gick igenom position, option för 

option, när vi satt där den 22 december. Vi hade den upp på. 
 
LL: Jo just det, men även från den 22 december till den sista, att du ställde ut där 

5600, vad det får för effekt på vega och edge och så. 
 
FC: Ja, det är klart att han vet det. 
 
Ekonom: Ska vi titta på dom två sista gulmarkeringarna här. Den 29 december, om vi 

tittar på den först, då ställde du ut 2 500 F6400 och köpte samtidigt 2500 C 
6200. Den felställda raka vollan i mars såväl som junioptionerna nyttjades till att 
skapa ett positivt dag 1 resultat i båda led om totalt 10 miljoner, har jag fått det 
till. Man utnyttjar den felaktiga raka vollan så att säga. Den låg inte på atm, utan 
den låg någon annanstans så att säga.  

 
FC: Ja. 
 
Ekonom: Och det faktumet utnyttjar man till att skapa dom här dag 1 resultatet. I det 

faller, det är 10 miljoner. Och den 30 december, det är dagen efter, så ställde du 
ut 10 000 F6200 och köpte samtidigt 10 000 C5800. Den felställda raka vollan i 
mars såväl som junioptionerna nyttjades till att skapa ett positivt dag 1 resultat i 
båda leden på totalt 25 miljoner, i det fallet då.  
Då är frågan, dom två sista om man bara tittar på dom affärerna. Utfördes dom 
här affärerna bara för att förbättra resultatet? 

 
FC: Nej. Jag gör ju massor med affärer.  
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Ekonom: Ja. 
 
FC: Den här 2500 är så liten så den är väl bara gjort för att jag antagligen tyckt att 

det var en bra affär. De stora flertalet affärer görs ju för att man försöker göra en 
vinst någon gång i framtiden på dom här affärerna. Den sista affären, utan att 
komma ihåg exakt, så antar jag att det är. Det där ser ut som en affär man gör, 1 
antagligen därför att du skulle fortsätta justera ner volatiliteten för mars, som till 
slut ställdes i 25 va. Så det är väl någon på den inslagna vägen angående det där 
mailet från Nina, med mig då. Men också är det så att. 

 
Ekonom: För att täcka upp alltså, för den förlusten man gör. 
 
FC: Ja, om man inte vill realisera den förlusten. 
 
Ekonom: Okej. 
 
FC: Men den där positionen, ser ut att vara, det där är en typisk position som gör att 

om du har sålda optioner på nedsidan i forma av skewrisk, så minskar det där 
risken väl, tänker jag. Du säljer uppsidan i juni och köper något mer at the 
money relaterat i mars. Det där minskar risken. Det ska nog ses som en sådan 
transaktion. Alla transaktioner är inte för att försköna någonting. 

 
Ekonom: Nej. Det kan vara en kombination då. 
 
FC: Jag tror att det där är en transaktion för att justera risken så att vi klarar våra 

estimat. Våra limiter. 
 
Ekonom: Ja. 
 
FC: Det är vad jag tror. 
 
LL: Ja, kanske skulle ställa någon fråga om under våren. Du sa att ni hade SEB, 

ställde säkerhetskrav. Ni fick vad jag förstår nedmontera, eller ned vissa 
positioner, var det krav som dom ställde på er om det? 

 
FC: Ja. 
 
LL: Jag ser bl. a. en kommunikation som handlar om den 14;e, som är ett mail den 

14 april. Det är Pär Börgesson som har skickat till König och Agneta Norgren. 
Vi kallar den för bilaga Vc. Här framgår det då. 

 
FC: Vad hette den, bilaga? Jag förstår inte Vc, vad står … 
 
LL: Nej, det är vi i våra pärm, så att vi hittar igen papprena. 
 
FC: Jag förstår. Ja trodde det var en intern grej. 
 
LL: Men där så framgår, det ligger ett xl-blad bakom, som jag fick klippa ut, det är 

lite svårt att se hela det, men det framgår då att, det står bl. a. med grön text, om 

A. Förhör., 2012-03-26 13:40   diarienr: 9000-K1634-10
 106



du bläddrar fram. Nedmontering juni FC, överenskommelse med SEB. Alltså 
överenskommelse med SEB och det är några junioptioner, med lösen i juni. 

 
FC: Just det. 
 
LL: Kan du berätta om det här. 
 
FC: Det är ett tag sedan. Men vi går tillbaka till slutet på februari 2010, så hade vi en 

telefonkonferens med SEB, där dom var oroliga för den stora exponeringen vi 
hade mod säljoptioner i dax i juni och de aviserade att de tänkte lägga på ett 
extra säkerhetskrav. Och från början ca 9 miljoner Euro tror jag det var, för det 
hävdade att en algoritm på Eurex i deras säkerhetskravsberäkning var felaktig. 
Och vi hade inte så m mycket att säga till om. De var vår subclearer så vi gick 
med på att de skulle få lägga på ett extra säkerhetskrav och sedan ringer Olle 
Westring från SE-banken och säger att för att dom ska fortsätta vara vår 
subclearer så vill dom att vi har en nedmonteringsplan av risken, framförallt i 
dags i juni, som du ser här. Då delade SE banken in det här som en serie olika, 
dom kallar det för buckets, uppsida, nedsida och at the money. Och då ville dom 
att vår nominella exponering skulle minskas. Jag fick komma med några 
milestones då, vilket jag gjorde. Saken den var ju att markaden utvecklades 
faktiskt till vår fördel under första kvartalet 2010. Volatiliteten sjönk och saker 
och ting gick vår väg. Så att vi utformade den här planen, tillsammans på 
tradingen och HQ:s ledning, fick titta på den och även SEB. Och SEB godkände 
den och sedan hade SEB dagliga mail till Agneta Norgren och Pär Börgesson 
tror jag, där dom liksom gav grönt ljus, om de tyckte att vi följde deras 
avvecklingsplan, vilket vi gjorde. Vi låg klart före. Ja. 

 
LL: Men deras säkerhetskrav, dom hade ökat rätt rejält då under den här perioden då, 

vad jag förstår. 
 
FC: Absolut. 
 
LL: Skyndade de på processen till att avveckla den här portföljen. 
 
FC: Absolut. Marknadsprisernas förändring. Även om dom var gynnsamma för oss, 

var missgynnsamma på sättet som SE banken räknade ut vårt säkerhetskrav. De 
var gynnsamma ohörbartmässigt, men inte ur ett säkerhetskravsmatris 
beräknings perspektiv. Det där föranledde oss att i slutet på mars, så träffades 
Mikael König, Stefan Dahlbo, Tamer Torun och jag. Och där säger vi till Stefan 
och Mikael att nu har saker och ting gått åt vårt håll. Låt oss ta en förlust, jag 
säger då 150-200 miljoner. Det blir inte bättre än så här. Nu har det gått så bra 
som det kan göra. Det är ett bra läge att stänga. Då frågar Stefan vad Tamer tror 
att det ska behöva kosta. Då säger Tamer 2 till 250 så är det fine säger Tamer. 
Och då säger Dahlbo. Jag tror inte Mats klarar 250. Och sedan bildas den här 
avvecklingsgruppen under april månad, tidigt april, med olika egna varianter på 
hur vi ska nedmontera det här. För det var Mikael Königs hållning att, det var 
inte SE banken som skulle bestämma hur vi nedmonter vår portfölj. Det skulle 
HQ själva göra. Och han hade Öresund i ryggen och det var liksom, han tog inte 
order av någon. Så den 15:e formellt, så bildades den här gruppen, men den är 
bildad sedan tidigare och det började hållas möten i avvecklingsgruppen. Där 
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ingick Dahlbo, König, Lagerstam och Curt Lönnström. Adjungerade var Tamer 
tror jag, Pär Börgesson och jag själv var med vid några möten. Och hur det än 
nu föll sig, så väljer den här avvecklingsgruppen att inte fortsätta med min 
nedmonteringsplan, som jag hade lagt fast med SE banken, utan dom har. Ni 
kan se lite avvecklingsförslag, det finns en del material tror jag, där dom väljder 
då att, som jag ser det öka risken. Dvs sälja ut optioner i juni, som då jag hade 
införskaffat med hjälp av planen med SEB, för nedmonteringen och sälja ut 
optioner i december, dvs sälja och sälja. Och när den här planen verkställs. Jag 
var den ende som reserverade mig faktiskt av alla som tittade på det. Den 
verkställs och jag sa att SE banken kommer att gå i taket. Dom verkställer det 
här och som ett brev på posten kommer den här, så blossar Greklandskrisen upp 
på allvar. Och mycket riktigt gick SE banken i taken. Fredrik Barnkekow ringer 
till Dahlbo och König och säger, vad i helvete pysslar ni med. Och då går 
Dahlbo och König upp till SE banken och säger att det är jag som har gjort dom 
här transaktionerna, utan mandat från HQ:s ledning. 

 
KN: Alltså det är du, Fredrik Crafoord? 
 
FC: Ja. 
 
LL: När är vi framme nu i tiden. 
 
FC: Maj, jag skulle säga mitten, slutet på maj. Så de hänger det enda som är emot. 

Att göra dom här huvudlösa transaktionerna som det visade sig. 
 
LL: Men vi har här från den 9 april, det är bara några dagar innan det här, en 

vegasammanställning som har gått från Pär Börgesson till Mikael König. 
 
FC: Ja. 
 
LL: Den heter, kallar vi för förhörsbilaga Va. 
 
FC: Ja. 
 
LL: Och där ser man att vegat, det närmar sig snabbt 300 miljoner. 
 
FC: Du menar resultateffekten. 
 
LL: Ja. 
 
FC: Det är här vi för diskussionerna, i slutet av mars. Här säger vi, det blir inte bättre 

än så här. Men så säger dom, gör ingenting. Vi ska tillsätta den här 
avvecklingsgruppen. Under den här perioden så går allt över styr. Allt det som 
hade gått bra här. Den är den här trenden som vi haft under första kvartalet, 
bryts här. Efter att vi ville ta förlusterna. Här får vi titta på och väntar på 
avvecklingsgruppens beslut och att vegorna ökar, det här och det här, det beror 
på att marknaden faller kraftigt. Vi har ridit på den här uppgångstrenden i 
marknaden som är från början av mars till slutet av mars, där vollan går ned 
mycket och marknaden går upp. Den tar tyvärr slut i samband med att vi sitter 
och väntar på vad den här avvecklingsgruppen ska komma fram till.  
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LL: Så då var situionen en helt annan. 
 
FC: När dom väl kom in ja. 
 
LL: Ja. 
 
FC: Och då fattade dom dessutom fel beslut, vilket är olyckligt, men sådant händer 

ju. Det dom gör är att mot min inrådan så… 
 
LL: Men hur såg då situationen ut när avvecklingsgruppen bildades och det gjordes 

som jag förstår på ett styrelsemöte den 15 april. 
 
FC: Ja beslutet fattades i slutet på mars. 
 
LL: Att det skulle, men formellt så. 
 
FC: Ja, ja, du kanske inte kan bilda en sådan utan styrelsemöte. 
 
Åklagare: Dom här decemberpositionerna som du var mot, som du reserverade dig mot då. 

Vem var det som lade dom handgripligen, var det. 
 
FC: Jag tror inte jag fick röra tangenter. Jag tror det var Tamer Torun. 
 
Åklagare: Och det är dom som dom påstår att du gjort på eget bevåg då. 
 
FC: Ja. Vad kärleksfullt av dom. 
 
Åklagare: Har ni någon deadline när det gäller tid. 
 
KN: Kan bara ställa en fråga. Du kommer ihåg förra gången när du var här, pratade 

vi om dom här som lades precis den 30 december, dom här två på omx. Kommer 
du ihåg dom. 

 
FC: Mm. 
 
Åklagare: Där trading lägger dom här, för att få ned edgen.  
 
KN: Frågan var nog hur det kom sig att du la dom. Du svarade att det var dom som sa 

till dig eller något sådant där, svarade. 
 
FC: Nej, dom sa under december månad, så fick jag order om att vi skulle hålla koll 

på edgen, så att den inte skulle flaxa omkring för mycket, som den gjort i början 
på, när revisorerna var oroliga, när den stora edgen var över en miljard, 1, 6 var 
den uppe. Så vi la in priser. Jag la in priser för stabilisera prisbilden ifall det 
skulle tas bort priser. Det fanns ju alltid prisbild bakom som, om någon tar ut 
priserna så skulle edgen explodera.  

 
KN: Kan du mer precisera tror du, som sa att du skulle göra på det här sättet, och 

framförallt dom här två sista, som påverkade edgen på omx. 
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FC: Ja, det var ingen som sa åt mig att lägga in just dom priserna. 
 
KN: Nej, men. 
 
FC: Jag fick liksom höra av Mikael König och Agneta Norgren att vi skulle se till att 

en sådan här situation uppstod, som när revisorerna var oroliga. Edgen skulle 
hållas stabil. Den skulle vara i ett rättvisande belopp. Det var inte någonting 
annat det var fråga om. Men om prisbilden försvinner så kan det svaja till. 

 
Åkl: När det gäller just den här, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men det är en 

som har ett realvärde på 280 någonting. 
 
FC: Ja. 
 
Åkl: Och den faller 21 januari vill jag minnas. 
 
FC: Ja. 
 
Åkl: Och där läggs då från tradings sida in om det är 75 eller någonting sådant där, 

alltså det ligger väldigt lång från prisbilden va. 
 
FC: Ja. 
 
Åkl: Om man tittar på orderboken den dagen så ser man att, dom tidigare 3-4 

dagarna, så ser man att det ligger på 280, 290, 300 osv. Och det som sedan 
kommer ut ur orcen den 30:e på grund av att trading lägger en viss köporder, det 
är väldigt långt ifrån marknaden. Så det är svårt att se det som händer den dagen, 
som en stabilisering av priser. Det är väl snarare en. 

 
FC: En försköning. 
 
Åkl: Ja, just det precis, av den totala edgen. 
 
FC: Det finns ju ingen som helst vits med det, att försköna edgen på något vis. 
 
Åkl: Men edgen sjunker de facto från 700 någonting till 2 hunndra…. 
 
LL: Den minskar med, vad var det, 365 miljoner och den hade legat på ungefär 

samma nivå både före och efter, så att det är en dipp just då vid årsskiftet till 
följd av dom här två köpordrarna. 

 
FC: Jag har ingen jättebra förklaring.  
 
KN: Alltså i förhör har det framkommit att det skulle vara Mattias Arnelund som har 

framfört det till dig? Är det någonting som? 
 
FC: Det var Mattias och Mikael som diskuterade sådana här frågor, framförallt, med 

mig. 
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Åkl: Men kan du erinra dig något konkret resonemang just innan dom här två läggs, 
nu kommer jag inte ihåg instrumentens namn. 

 
LL: Den ena heter A660. Det är omxoptioner med lösen i januari. A660 och den 

andra A700. A660 borde ha haft ett pris på ungefär 291 kr eftersom det är nära 
till lösen och där är köpordern på 75 kr och det var väl bara 10 kontrakt och den 
andra borde ha haft ett pris på 251-252 kr och där är köpordern på 60 kr och 10 
kontrakt. Ni hade ju utställ innan då, om man säger. 

 
FC: Just det. 
 
LL: Så det är inga priser som det blir något avslut på. 
 
FC: Nej. 
 
KN: Men du menar att dom som ägde frågorna, pratade om det här, det vari König 

och Mattias. 
 
FC: När du sa mattias, jag fick indikationen från ledningen, låg inte edgen dra iväg. 

Det var liksom det som hände. 
 
KN: Ledningen, ingår Mattias där. 
 
FC: Jag tycker väl det, som CFO kanske. 
 
KN: Jag menar det. 
 
LL: Men nu handlar det inte om att dra iväg, utan handlar det om att dumpa den 

istället, kan man väl säga, eftersom den låg ju på samma nivå både före och 
efter. 

 
FC: När det är på slutet, edgen far så här, det skickas in väldigt mycket priser sista 

tiden på index, ju närmare årsskiftet. 
 
LL: Så var det inte. Den rörde sig inte särkskilt mycket dom sista dagarna innan. 
 
Åklagarna: Menar du att man skall beordra själva summan. 
 
FC: Jag menar att alla marknadsaktörer vårdar sina positioner, vilket kan vara 

negativt och positivt för oss. Det är det jag menar, jag menar inte att edgen 
växlade dag från dag. Jag menar att sista dagen händer det mycket i prisbilden. 
Det händer alla. 

 
LL: Det hände ju tack vara det här. Alltså att det lades in två köporder. 
 
FC: Har du sett hela prisbilden. Alla marknadspriser som är inne den dagen, hur det 

påverkades. 
 
LL: Vi ser ju att edgen dagen för var. 
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FC: Men det finns ju en edge intradag också. Den rör ju sig på grund av att det 
skickas in priser. Vi försökte vårda så att det skulle vara rätt prisbild. Sedan kan 
det ha försvunnit andra priser som också gör att edgen också går upp. 

 
Åkl: Under själva dagens lopp. 
 
FC: Just det, den sista dagen är extremt orolig. Edgen far upp och ned. Vi var 

instruerade att hålla koll på vår edge så att det inte hände någonting, så att någon 
skickar in ett för högt pris i den där. Han någon lagt in 800 säljer. Det här ska 
ses som möjligtvist ett defensivt sätt att värda, att det inte blir för dålig edge. Det 
är det det handlar om. 

 
LL Du sa att edgeförändringar på över 25 miljoner har granskats. 
 
FC: Ja. 
 
LL: Känner du till om det här har granskats? 
 
FC: Det har de naturligtvis gjort. Då har dom bara sagt att det där är ointressant, rätt 

pris är. 
 
LL: Vet du att man har gjort det, eller vem som har gjort det, eller har dom fått 

någon förklaring till varför det blivit en dipp i edgen, i priserna. 
 
FC: När vår risk ser det här priser, så tittar dom. Okej, det där priser är fel jämfört 

med rätt värde. Så kollar dom, hur värderar trading den här optionern. Så ser 
dom, de värderar den rätt. Då är det inget problem. Då går dom vidare. 

  
 
LL: Men har dom fått veta att det felaktiga priser är till följd av order som du har 

lagt? Vet dom om det? 
 
FC: Ja det har jag sett i efterhand att dom vet. Då visste jag inte det. Jag vet inte vad 

som hände då. Men jag vet att dom vet om det efteråt. 
 
LL: Att dom har fått veta det efteråt, eller hur menar du? 
 
FC: Jag vet inte vad dom visste vid tidpunkten. 
 
LL: Nej just det, men när du säger efteråt, hur långt fram pratar vi om då? 
 
FC: Jag har bara läst revisorsnämndens grej. Det är bara det, jag kan inte säga. 
 
LL: Jaha. 
 
Åkl: Man kan tänka sig eventuellt, att om man har interinstruktioner som säger att när 

det gäller edgeförändringar på över 25 miljoner ska analyseras, då kan man 
tänka sig att man då dagarna efter den här edgeförändringen analyserade och 
hade funderingar kring detta? 
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FC: Ja. 
 
Åkl: Men det är ingenting du känner till? 
 
KN: Det var ingen som kontaktade dig i alla fall? 
 
FC: Nej. 
 
KN: Är det vanligt att man göra sådana edge, vad ska man säga, ser till att den inte 

sticker iväg. 
 
FC: Historiskt har det varit väldigt många andra operatörer på marknaden som drivit 

isär edgen. Vilket har gjort att man ofta försöker lägga in så riktiga priser som 
möjligt. Om någon lägger in ett pris som är väldigt högt så lägger man in ett lågt 
så balanserare det. 

 
KN: Okej. Vissa tillfällen vill man vårda. 
 
FC: Just det. 
 
Ekonom: Den här vården, kan den bara förekomma när det är avsaknad av en market 

maker. 
 
FC: Absolut, det kan vara någon som drar bort ett pris, kommer ett pris fram. 
 
Ekonom: Finns det en market maker så är det mer eller mindre garant för att… 
 
FC: Det är rätt. 
 
Ekonom: …man inte kan manipulera, eller få felaktiga priser. 
 
Åkl: Eller vårda. 
 
Ekonom: Vårda. Det kallar vi det för. 
 
Åkl: Och på omx det fanns inget. 
 
Ekonom: Omx där fanns det väl inte, det var väl skillnad mellan odax och omx, det var 

väl att omx var väl sämre ställt när det gällde. 
 
FC: I market makingkontraktet på omx så har du ett visst antal strikar du skall ställa 

priser i, medan i odax där är det priser i alla. Det är skillnaden. 
 
Ekonom: Jag måste avvika nu. 
 
LL: Vi kanske är klara också. 

Vi har inga mer frågor? 
 
Åkl: Nej. 
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LL: Då säger vi att vi är färdiga 15.40. 
 
Slut.  
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten
Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1634-10

Hörd person
Crafoord, Björn Fredrik

Personnummer
19690419-0037

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grov otillbörlig marknadspåverkan enligt bifogad gärningsbeskrivning.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas
Leif Gustafson

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Leif Lundqvist

Förhörsdatum
2013-05-27

Förhör påbörjat
09:10

Förhör avslutat

Förhörsplats
Hantverkargatan 15, EBM

Typ av förhör
RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse



Förhör med Fredric Crafoord den 2013-05-27 kl 09.10 på Ekobrottsmyndigheten. 
Förhörsledare Leif Lundqvist, Kenneth Nihlvin och Håkan Johansson. Advokat Leif 
Gustafson närvarande.

Underrättad om misstanke för grovt svindleri alt medhjälp därtill.
Grov otillbörlig marknadspåverkan.
Gärningsbeskrivning har tidigare skickats till advokat Gustafson

Innan förhöret börjar förklarar advokat Leif Gustafson och Fredric Crafoord att de önskar en 
förklaring till på vilket sätt Crafoord skulle ha deltagit i spridningen av årsredovisningen. Han 
har ju inget ansvar för upprättandet.

Otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott.
Leif Gustafson förklarar att Berndt Berger skulle fundera på att skriva av detta brott. Han 
skulle då ta kontakt med Joakim Strid innan beslut fattades. 
Det informeras om att Strid är hörd. Gustafson begär att få ta del av förhöret med Strid.
Crafoord vidhåller att han inte gjort sig skyldig till någon otillbörlig marknadspåverkan.

Förevisas sammanställning om HQ positioner 30/12 2008, sid 6, 8 och 13 i Fu OTM där 
MV och edge förändrats till följd av Fredric Crafoords säljorders om 10 kontrakt i 4 
fyra OMX S30 optioner till avvikande kurser så att det marknadspris HQ hämtat till 
sina resultatfiler ökat med 317 miljoner och att edge minskat med 317 miljoner.
Crafoord förklarar att han sett anmälan, sid 6.
Crafoord förklarar att de satt i ett öppet landskap. Han minns inte om det är han själv som lagt 
orderna. Det var turbulent på marknaden. Edgediskussionen fanns då inte. Man hade tidigare 
kommit fram TILL att edge inte var adekvat för värderingen. 2008 gjorde KPMG ett 
skuggbokslut per sista november, tillsammans med Agneta Norgren. Den 18 december var det 
ett möte i aulan. KPMG påstod att portföljen var övervärderad med 3-400 miljoner. Det var 
Anders Torgander som sade det. Han använde uttrycket, att det var inte kattskit. Det 
eskalerades till högre nivå än Crafoord. Crafoord var då tradingchef. Det var upp till andra att 
ta ställning i värderingsfrågan. Det var dock redan från KPMG:s utredning 2005 som man 
konstaterat att edgen inte var adekvat för värderingen.
Mötet den 18 december föranledde en diskussion om övervärdering. Men såvitt Crafoord 
kommer ihåg var edgen inte med i diskussionen.
Crafoord var vid den tiden med och slutförde köpet av Glitnir och var med och utförde en due 
diligence av Carnegie, samt att han var trouble-shooter för de problem fondbolagen hade och 
var inte speciellt delaktig i tradingen under Q4. Minnesbilden är väldigt vag.
Crafoord konstaterar att det är hans dator som genomfört ordern. Det förekommer dock att 
man t.ex. om någon är på lunch kan gå in i en annans dator om den är öppen för att t.ex. 
hedga.
Crafoord var bara 10 procent av tiden vid trading. Det kan vara han, men han har ingen 
minnesbild. 
Crafoord förklarar att det saknades priser i ganska många av instrumenten. Bara ca 70 av över 
tusen hade priser.
Crafoord menar att det inte var ett orimligt pris med de marknadsrörelser som var i slutet av 
2008. Det förekom implicit volatilitet på 100.
Han vet inte om han lagt den, men tycker inte att den sticker ut så mycket då vid den tiden.

Förhöret avbrytes kl 09.30 och chefsåklagare Martin Tidén kommer in i förhörsrummet och 
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förklarar vad han ser som skäl till varför Crafoord delges brottsmisstanke och grovt svindleri,

Förhöret fortsätter kl 10.00.

Syftet med att lägga ordrar till dessa priser?
Om man jämför så kan förklaringen vara detsamma som vid 2009 att man skulle vilja jämna 
ut priserna på samma sätt. Dvs edgen ligger på annat håll, men som man då mjukar upp eller 
balanserar.

10 kontrakt är väl obetydligt i förhållande till positionens storlek?
Crafoord menar att sådana orders mer skall ses som kontaktannonser. Avslut sker sedan via 
kontakt med brokerbordet på OMX.
Crafoord menar att det fanns en avsikt att göra avslut till dessa priser.
Det kan leda till att en köpare uppmärksammar priser, men inte vill köpa till det priset och 
sedan går via broker så att man kollar med säljaren. Det rörde sig också 5-6 procents om 
dagen och det var extremt volatilt den dagen. Skulle det trots allt ske ett avslut till det pris 
som HQ lagt in så hade det i alla fall etablerats ett pris.
Den främsta avsikten är att ordern skall utgöra en kontaktannons. Men då får 
marknadskrafterna avgöra till vilket pris som avslut sker. Crafoord förklarar att han gjort 
avslut till mer avvikande priser. Han hänvisar till avslut att han gjort i Ericsson och Omx vid 
stängningen av Lehmans derivatportfölj i september- oktober 2008.

Beträffande den 301/12 2009 har Crafoord samma inställning som han redovisat 5 maj 2011.

Skillnaden var att 2008 var marknaden helvild. 2009 var prisbilden mer stabil. Han minns 
dessa order och han hade fått i uppgift att hålla koll på edgen. De minns han, och de var för att 
balansera edgen. Det fanns andra priser som motverkade och som gjorde att edgen var större 
än den borde. Det var det han ville hålla koll på. Dessa maningar kom från riskoffice och cfo.
De kontakter han haft där är med Agneta Norgren och Mattias Arnelund.

Det har inte sagts hur Crafoord skulle göra, men ska man göra det så kan man inte göra på 
annat sätt. Att hålla koll på edgen innebär att hålla den på en rimlig nivå. Om någon lägger in 
priser åt andra hållet så kommer HQ:s edge att vara onormalt stor.
Det är svårt att hävda att den primära anledningen är att göra avslut. Sannolikheten för avslut 
är inte särskilt stor. Men man kan även se detta som en kontaktannons.

Både Agneta och Mattias har under 2009 talat med Crafoord om att hålla koll på edgen. Det 
kan också vara längre uppifrån oron kom?
Det var i slutet av 2009 man började oroas. Det var nog en följd av de nya direktiv som kom i 
januari 2009, IAS, nivåindelning. HQ gjorde en egen bedömning om aktiv marknad.

Den sista handelsdagen är väl den viktigaste spekulerar Crafoord. Det är väl ingen idé att 
hålla koll alla dagar utom bokslutsdag. Underförstått måste man väl ända förstå att det handlar 
om bokslutet. Folk måste väl ändå inte säga det mest tydliga.
Crafoord tycker att han beskrivit skeendet så gott han kan.

Crafoord är införstådd med de handelsregler som finns på Nasdaqomx. Crafoord vill dock 
påstå att det finns en större frihet sista handelsdagen på året.
Ett djup i marknadspriser är viktiga, tycker Nasdaqomx.
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Du har i tidigare förhör den 22 september 2010 sagt att edgen består av skillnaden 
mellan den implicita volatiliteten och den historiska volatiliteten, när instrumenten 
värderas enligt historisk volatilitet.
Stämmer det?
Ja, om man värderar enligt historisk volatiliteten så stämmer det. Men Crafoord vill säga att 
edgen är ett mått på skillnaden mellan HQ:s det bokförda priser och priser som finns i 
marknaden. Han tillägger att det inte finns något likhetstecken mellan teoretiskt pris och 
bokfört, eftersom det inte är tradings uppgift att värdera portföljen.

Dag 1 resultat kan ju uppkomma om ett instrument köps eller ställs ut som är värderat 
enligt historisk volatilitet
Stämmer det?
Det stämmer. Han vill tillägga att det var först under Q4 2009 han kom i kontakt med 
begreppet dag 1 resultat. Det kom när Agneta och kanske Mattias kom till Crafoord och 
frågade om det fanns systemstöd för att följa upp dag 1 resultat. De kontrollerade och det 
fanns inte något systemstöd. Det var man tvungen att hålla koll på själv. Det är ekonomi och 
risks uppgift att sköta, eller periodisera detta. Däremot hade man kanske kunnat ändra 
instruktionen, men det gjordes inte.

Säger edgens storlek något om omfattningen på sådana dag 1 resultat?’
Det finns ingen sådan koppling.

Kan Crafoord förklara begreppen och hur HQ värderar sin finansiella instrument, vad är At 
the money och historisk volatilitet?
At the money är där aktierna eller optioner handlas idag. Om Ericsson står i 80 så år 
optionerna 80 att the money.
På samma sätt att om index står i 900 så är 900 at the money med förbehåll att det kan 
påverkas av utdelningar och räntekomponenter.

Historisk volatilitet är den volatilitet en option rört sig tillbaka i tiden, typ bakåtblickande 
mått. Man talar om tex. 60, 90, 180 dagar och då undersöker man hur den rört sig den senaste 
perioden, standardavvikelser.

Styrelsen har utarbetat en instruktion. De som inte var aktiva skulle värderas enligt historisk 
volatilitet. Crafoord uppfattade det som att om de skulle värderas enligt den historiska 
volatilitet som motsvarade löptiden. Om det skedde riktigt så, men tanken var så. Det var 
dock någon som hade förändrats under tid, men under 2009 var det så. Det utarbetades i 
samråd med KPMG.
Aktiva optioner värderades enligt marknadspris, at the money och rak volatilitet.

Det var en stor andel som värderades enligt historisk volatilitet. Det var risk som gjorde 
körningarna och kontrollerade aktiviteten och även kollade vilken volatilitet som skulle 
användas enligt historiskt perspektiv.
På trading gjorde de en tradingvärdering och kunde ibland ändra volatiliteten, efter den 
historiska volatiliteten eller de som de kunde anse som aktiva. Vid aktiva var det at the money 
eller priset som gällde. Den inledande volatiliteten gjorde tradingen. Tradingen tradade och 
risk värderade. Sedan måste trading ha någon sorts volatilitet för att kunna handla. Risk är 
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underställd styrelsen och tradingen är underställd bolaget. Det är två sorters organ.

Känner du till termen och kan du förklara, ej observerbara marknadsdata?
Det innebär att det inte finns något pris från marknaden.
Crafoord vet egentligen inte vad begreppet innebär. Det är mer något för bokföring, risk eller
revisorer. Man sitter inte på trading och diskuterar observerbara marknadsdata.

Läs upp vad HQ:s redovisningsexperter skrivit, bilaga Johan Dyrefors 2011-08-24, 
bilaga 6.
Stämmer det beträffande hur HQ tillämpar sin värderingsteknik, rutorna till vänster läses 
upp.
Den riktar kritik mot HQ:s värderingsmodell, konstaterar Crafoord.
Det var en stor del av positionerna som var värderade enligt historisk volatilitet enligt 
årsredovisningen 2009. Det ser man i nivåerna. Något förenklat är det så att 3-orna värderats 
enligt historisk volatilitet.
De är inte värderade enligt at the money, om inte den historiska volatiliteten är densamma. 
Under året har det varierat hur stor del som varit värderade enligt historisk volatilitet.

Crafoord konstaterar förenklat att revisorerna som varit med om att utforma 
värderingsmodellen nu riktar kritik på hur det blev när man värderat enligt den modellen, 9 
månader senare.
Crafoord undrar om förhörsledarna menar att trading borde ha slagit larm.

För HQ läses upp vd Dyrefors, fotnot 1.
Vilka parametrar var det som påverkade värderingen och i vilken utsträckning och i vilka fall 
grundades värderingen på at the money optioner eller historisk volatilitet?
Crafoord vet vad förhörsledarna är ute efter, men inte varför han sitter här.
Han tycker inte att det är bekvämt att svara på den frågan. Hade förhöret skett upplysningsvis 
hade han kunnat svara på frågan.

Förhöret avbrytes för en paus.

Förhöret återupptas kl 11.20

Årsredovisning för 2008.
På sid 47 står Det eventuella resultat som kan komma att uppstå
vid värdering enligt teoretiska modeller när ett finansiellt
i instrument redovisas i balansräkningen för första
gången, så kallat dag-1 resultat, har inte bedömts
som materiellt och redovisas således direkt i resultaträkningen. bilaga 3.

Förevisas utdrag ur årsredovisningen 2009.
Det eventuella resultat som kan komma att uppstå vid värdering enligt teoretiska 
modeller när ett finansiellt instrument redovisas i rapporten över finansiell ställning 
första gången, så kallat dag 1 resultat, redovisas direkt i resultatet, bilaga 4.
Har Crafoord lagt in dessa orders på avvikande kurser för att man i årsredovisningen skulle 
kunna säga år 2008 att dag 1 resultat inte var materiellt.
Det fanns inte någon som helst diskussion om dag 1 resultat 2008 som Crafoord tog del i.
Första gången han hörde talas om dag 1 var i Q4 2009. Att det dyker upp i årsredovisningen 
för 2008 måste väl vara för att regelverket kom i januari 2009. Årsredovisningen för 2008 är 
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väl gjord i mars 2009.

År 2009 så var edgen trots att Crafoord minskat den med 364 miljoner fortfarande 281 
miljoner. Var detta för mycket för att säga, inte materiellt beträffande dag 1 resultat?
Crafoord förstår inte varför frågan ställs till honom. Han har inte deltagit i arbetet med 
årsredovisningen. 280 är naturligtvis materiellt. Man kan inte säga att det är ingenting.

Crafoord menar dock att det inte finns någon koppling mellan edge och dag 1 resultat. Om 
man köper en option och värderar den högre så skapas ju ett dag 1 resultat. Men det finns 
ingen kausalitet mellan dag 1 och edge.
Enda gången det inte uppkommer dag 1 resultat enligt HQ:s värderingsmodell, av styrelsens 
fastslagna, är när man köper en option till at they volatilitet i en aktiv månad.
Är optionen värderade enligt historisk volatilitet och den inte är densamma som at the 
moneyvolatiliteten eller om man handlar optionen i skewen uppkommer dag 1 resultat.

Crafoord förklarar beträffande svindleriet att han inte har något ansvar för det som 
kommuniceras utåt.
Han har förklarar vidare att han inte var tradingchef. 
Han skulle vara tradingchefen behjälplig vid avveckling av FC tradingportföljen. Det var 
Tamer Torum som var tradingchef. Det som skrivs om förse adekvat enhet inom bolaget med 
det underlag som krävs, skulle i så fall rikta sig mot Tamer Torun.
Crafoord kan inte se att de utelämnat något. 
Han frågar sig om det är att den instruktion som styrelsen lämnat, om de skulle ha opponerat
sig mot den? Trading har lämnat allt underlag till risk. Han frågar sig vad de påstås att det i så 
fall skulle vara.
Det är rimligt att åklagaren preciserar vad för information som avses.
Underlag har de fått. Crafoord vänder sig mot alla ord.

Dag 1 resultat som grundade sig på historisk volatilitet resultatfördes direkt vid HQ:s 
tradingen.

Crafoord tillfrågas om hur stort dag 1 resultatet som kan ha uppkommit under 2009, som 
grundades på historisk volatilitet?
Han förklarar att Q4 2009 gick väldigt dåligt, det gick åt helvete, men dag 1 resultat var det 
ingen som diskuterade med Crafoord om, det låg inte på hans bord.

Finns det något samband mellan historisk volatilitet och ej observerbar marknadsdata?
Crafoord säger att han inte är någon redovisningsexpert.

Crafoord tillfrågas åter om vad Dyrefors skrivit i fotnot på sid 5 i inlaga 2011-08-24, bilaga 
6.
Crafoord tror inte att det är sant det Dyrefors skriver. Visserligen hade durationen gått ned, 
men Crafoords uppfattning är att även mars vid årsskriftet värderats i nivå 3, dvs enligt 
historisk volatilitetet. Crafoord har väldigt svårt att överblicka vad som är observerbara 
marknadsdata eller ej. Däremot är inte historisk volatilitet någon observerbar marknadsdata. 
Det var när marknadsdata ej sågs som tillförlitlig man tillämpade historisk volatilitet.
Om detta är rätt eller fel vet Crafoord inte, men det var enligt instruktionen.

Om en option köps för 100 miljoner men samma dag värderas till 200 miljoner, vad är det 
som gör att 100 blir 200 miljoner?
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Om det är en lång option och om man klassificerar den enligt historisk volatilitet så kan det 
bli skillnaden mellan inköpspris och historisk volatilitet. Det är ett resultat tradingmässigt. 
Redovisningsmässigt bli det först efter risks kontroll.

Det kan också var så att optionen är värderad enligt at the money men att det finns 
skewkomponenter som gör att det uppkommer ett resultat. Det kan även då vid skeweffekter 
uppkomma stora resultat.
Det kan också vara en kombination av båda.

Crafoord önskar att läsa igenom förhöret vid ett annat tillfälle.

Den 2013-05-30 återkommer Fredric Crafoord och advokat Leif Gustafson. De läser igenom 
förhöret och lämnar några rättelser som förs in i förhöret. Förhöret godkännes därmed.
Gustafson framför att de även önskar en dialogutskrift av förhöret.
Förhörsledare förklarar att en kopia av inspelningen kan tillhandhållas när förundersökning är 
klar, vilket godtas.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten
Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1634-10

Hörd person
Erséus, Thomas Erik Torsten

Personnummer
19631218-5553

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
KK

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt bokföringsbrott, svindleri och trolöshet mot huvudman, alternativt misstanke om medhjälp till
angivna brott.
Underrättad om misstanke
Ja

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

Försvarare/ombud önskas
Peter Danowsky

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Kenneth Nihlvin

Förhörsdatum
2012-02-02

Förhör påbörjat
09:35

Förhör avslutat
11:20

Förhörsplats
EBM Hanverkargatan 15, Stockholm

Typ av förhör
RB 23:6
Utskrivet av
KN

Förhörssätt
Ljudbandsförhör  

Förhörsvittne
Lundqvist, Leif

Berättelse



FÖRHÖR Arkivexemplar

01 Förhörsledare Bil
Kenneth Nihlvin Sida 1 (23)
02 Förhörsplats 03 Förhörsdatum 04 Förhör börj kl 05 Dnr
Ekobrottsmyndigheten Stockholm 2012-02-02 09.35

06 07
08 Utskriften ut-

förd av (sign)
Telefonförhör Förhöret intalat på band

09 Hörd person ( efternamn och alla förnamn i rätt följd, tilltalsnamnet markeras ) 10 Personnummer
Erséus, THOMAS
21 Den hörde är 22 Förhörsvittne eller annan närvarande (t ex tolk)

misstänkt målsägande vittne Adv Peter Danowsky
23  Anledningen till förhöret
Se nedan
24 Försvarare (best i 12 § FuK iakttagna)

Önskas ej Önskas (ev namn)

25 Berättelse

DS330082.DSS Job nr. 97

KN – Kenneth Nihlvin
LL – Leif Lundqvist
TH – Thomas Erséus
ADV – Peter Danowsky

Beslut om inledande av förundersökning

Förundersökning angående misstanke om grovt bokföringsbrott, svindleri och trolöshet mot hu-
vudman, alternativt misstanke om medhjälp till angivna brott, inleds mot:

Thomas Erséus (Styrelseledamot i HQ AB och HQ Bank aktuell tid)
Skäligen misstänkt.

Bakgrund
Av bland annat Finansinspektionens utredning framgår att Banken i årsredovisningarna för 2008 
och 2009 redovisat värdet på tradingportföljen till betydligt högre belopp än vad en
värdering byggd på tillgänglig marknadsinformation (köp/sälj/avslutsnoteringar) hade givit.
En värdering utifrån tillgängliga marknadsdata istället för den teoretiska värderingsmodell
som använts hade för 2008 fått en resultateffekt på mer än -300 MSEK. För 2009 hade
resultateffekten överstigit -600 MSEK. För det fall tradingportföljen i årsredovisningarna värde-
rats utifrån tillgänglig marknadsinformation hade Banken och HQ AB redovisat förlust istället 
för vinst angivna år. Av årsredovisningarna hade då också framgått att Banken varit underkapita-
liserad från december 2008. 

Enligt vad som framgår av tillgängliga dokument har ledande befattningshavare i såväl Banken 
som HQ AB fortlöpande varit informerade om att bokfört värde på tradingportföljen
avvek från de marknadsnoteringar som fanns tillgängliga (den så kallade edgen) och att
avvikelsen varit mycket betydande. 

Bedömning
Det finns anledning anta att Banken i årsredovisningarna för 2008 och 2009 redovisat ett för högt 
värde på tradingportföljen. Detta har medfört att det med ledning av bokföringen inte i huvudsak 
gått att bedöma rörelsens ställning och ekonomiska resultat.
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Det finns anledning anta att årsredovisningar för 2008 och 2009 innehållit vilseledande uppgifter 
avseende HQ-koncernens och Bankens ekonomiska ställning och resultat och att spridandet av 
dessa uppgifter bland allmänheten och företagets intressenter varit ägnat att påverka bedömandet 
av HQ-koncernen i ekonomiskt hänseende och därigenom medfört skada. (BrB 9:9 2st)

Det finns anledning anta att utdelning för 2008 och 2009 inte skulle ha ägt rum om
det av årsredovisningarna framgått att resultatet varit negativt och att Banken varit underkapitali-
serad sedan december 2008. Utdelningarna från HQ AB har möjliggjorts 
genom överföring av medel från Banken. Förfarandet har inneburit skada för HQ AB/Banken.

KN: Du har nu läst igenom vad du är misstänkt för. Vad är din spontana kommententar till det 
där?

TE: Det är naturligtvis att jag förnekar brott.

KN: Kan du kort berätta lite om din bakgrund, sysselsättning i dag och eventuella uppdrag.

TE: 48 år, gift, 5 barn, 2 barnbarn är Väg & Vattenbyggare från Chalmers där jag tog examen 
1987. Jag har arbetat dom första 20 åren inom konsultverksamhet både fordon, It, elektronik 
men och byggteknik. De senaste 5 ½ åren så har jag varit vd för ett fastighetsbolag som heter 
Kungsleden ett noterat bolag som har fastigheter i 142 kommuner och har fastigheter för unge-
fär 25 miljarder. Är det något mer du vill veta om bakgrunden?

ADV: Du kan väl säga vilka bolag du är med i.

TE: Idag så sitter jag, förutom i Kungsleden AB:s styrelse där jag är vd, så är jag styrelseleda-
mot i Bravida, installationsföretag. Jag sitter som styrelseledamot i DSV Miljö som håller på med 
miljöhantering allt ifrån ta hand om skräp, sorterar i olika fraktioner bryter också råvaror i utav 
grus och mackadamm och likanande med huvudsaklig verksamhet i Danmark och Sverige. 

ADV: Innan du blev vd för Kungsleden?

TE: Jag har varit vd då i 22 år ungefär, jag är inne på mitt 22 år. Mitt första vd-skap var på Ca-
ran där jag var efter att jag slutade skolan, Chalmers, där jag började som utbildningsledare 
eller höll på med utbildning. Jag hade sedan olika chefsroller och även vd-roller i den koncernen 
fram till att jag var vd och koncernchef dom sista två åren, det -97, -98 ungefär som jag var vd i 
Caran. Jag blev sedan vd för Jacobsson & Widmark, då flyttade vi också till Stockholm, ett note-
rat byggteknik konsult bolag. Där var jag fram till 2001 då köptes vi upp av ett engelskt bolag 
som hette WSB. Där kom jag att ingå i koncernledningen och min placering i Stockholm men 
reste egentligen över både Sverige och Europa, fram till 2006 när jag började på Kungsleden. 
Jag sitter också i styrelsen för Chalmers Fastigheter som egentligen lite grann för trogen tjänst, 
höll jag på att säga, inom Chalmers systemet. Ett litet fastighetsbolag som har ungefär fastig-
heter för 2 miljarder inom området.

KN: Hur och när kom du in i HQ sfären?

TE: Ja HQ sfären om säger Öresund sfären, om man börjar där då, så var det -98 när dom var 
huvudägare i J & W, så att även om Mats Qviberg då inte satt med i styrelsen så var han ändå 
med när jag rekryterades till J & W eftersom dom ägde 40 % av det bolaget. Det var så vi lärde 
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känna varandra. Han frågade sedan 2000 om jag ville gå in i HQ:s styrelse vilket jag tackade ja 
till.

KN: HQ?

TE: HQ AB, Banken blev det först 2006.

KN: Styrelsemötena som var i Banken och AB:t hölls dom särskilda eller var det gemensamma 
styrelsemöten?

TE: Alltså det var ju separata styrelsemöten, ibland hölls dom i anslutning till varandra samma 
dag eller ofta i ganska nära anslutning till varandra. Det kunde skilja någon eller några dagar 
sedan hade väl Banken en något högre mötesfrekvens än AB:t vilket gjorde att det blev något 
möte ibland som kom där emellan. Övergripande var det samma typ utav frågor som pratades i 
bägge styrelserna det var ju delvis samma människor. Sedan hade banken kanske, i vissa av-
seende, mer detaljerade diskussioner man gick igenom krediter och en del andra saker.

KN: I årsredovisningen för 2008 står det att man beslutade att avveckla den s.k. FC-portföljen. 
Vad innebar det här och varför skulle man avveckla den här portföljen?

TE: Egentligen så var det väl ett beslut som växte fram under 2007. Om man tittar på HQ:s 
historik så har ju tradingverksamheten varit en, tidigare, ganska betydande del utav HQ:s verk-
samhet, man hade tjänat stora pengar. Men det är också en verksamhet som binder förhållan-
devis mycket kapital. Tjänar man bra med pengar och får man också en hygglig avkastning och 
kan göra det. Sedan hade HQ:s verksamhet förflyttat sig mer mot private banking sidan man 
hade börjat bygga upp en ganska stor private banking del, som var väl uppe och toppade om 
inte över så ganska nära 100 miljarder i förvaltat kapital. Det är en verksamhet som drar mycket 
mindre kapital och du har också en väldigt bra avkastning. När lönsamheten blir svårare alltså 
datoriserade system, flera kanske gav sig in i den här marknaden, så blir det också svårare för 
trading att tjäna pengar. Vi tyckte då att det var naturligt att fokusera på den här privatbanken 
eller private banking. Det beslutades då att man skulle göra den här avvecklingen det är väl 
bakgrunden till beslutet. Det var egentligen inte att det skulle ha varit några problem utan det 
var en växling från en typ av tjänst, leverans till kunderna, kan man säga till en annan då.

KN: Vad innebar själva beslutet, skulle den försvinna helt eller?

TE: Nej själva tradingverksamheten består ju av flera saker, dels var det ju att man kanske gör 
någonting i egen bok för sina egna pengar. Sedan är det ju också att man har någon form av 
market maker funktion där man för investment banking som jobbade med noteringar av framför 
allt mindre bolag och kanske entreprenaddrivna bolag att hitta/placera deras aktier på en liten 
bredare krets. Det var ju också en del av den verksamheten och den verksamheten ville man 
också behålla. Samtidigt så var inte beslutet att det här skulle läggas ner över en natt för det 
fanns naturligtvis en pågående verksamhet. Det fanns också en del instrument som hade en 
längre löptid som på något sätt skulle få löpa ut då.

KN: Nu pratar du om hela tradingportföljen, jag pratar om den delen som man urskilde, FC-
portföljen, det var den man beslutade om att den skulle avvecklas.

TE: Ja och det är precis det jag säger att den här andra delen skulle liksom vara kvar för den 
var egentligen ett affärsstöd till investment banking.
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LL: När det gäller just den här typen av verksamhet, trading, bankverksamhet eller värdepap-
persbolag, har du någon erfarenhet eller bakgrund inom det området?
TE: Absolut inte, det har jag inte. Som jag sa tidigare jag är väg och vatten byggare och kom väl 
in i styrelsen .första gången jag kom in i HQ AB:s styrelse så var det väl för att Mats tyckte om 
det jag, egentligen för det var ju han som såg mig, gjorde med Jacobsson & Widmark. Det var 
ett bolag som gick med förlust, jag var med och vände, jag lyckades få en helt annan känsla 
bland medarbetarna och byggde en ny organisation osv. Jag upplevde att det var på dom meri-
terna som jag kom dit en lite annorlunda person än kanske dom andra som jag väl tror i princip 
är civilekonomer eller högre utbildade inom det området än jag då. På det viset var jag lite an-
norlunda. När banken bildades så var vi kanske några som hade varit lite fler år i styrelsen och 
där jag då också fick frågan om jag ville sitta i den styrelsen. Där fanns ju då Stefan Dahlbo som 
ordförande som tidigare vd för HQ. Där fanns vd då först Patrik Enblad som sedermera lämnade 
och Mikael König kom in. Det fanns ju även ytterligare i stort sett under hela den perioden, som 
refereras på papperet här, personer först Stefan Charette och sedan Per-Erik Ovrén från 
Öresund som också stod för den typen av kunskap du efterfrågar. Sedan då Curt Lönnström då 
som hade kommit in i HQ AB:s styrelse då innan mig, -99 tror jag.

LL: Så i ditt fall har du suttit först i HQ AB och sedan i Banken när den kom till, under rätt många 
år så måste man ju ha lärt sig dom här problemen .

TE: Vilka problem?

LL: Nu tänker jag på tradingverksamheten, tänkte jag på, vad det kan innebära för problem.

TE: Alltså de vi i styrelsen haft att ta ställning till, kanske jag i synnerhet, är ju .alltså när man 
sitter i en styrelse som jag gör, ändå med en begränsad erfarenhet åtminstone det här området. 
Jag känner att min .eller det jag kan göra det är ju naturligtvis att lita på dom människorna som 
finns men också att medverka till att det finns arbetsinstruktioner, processer som liksom skall 
klara av att göra dom bedömningarna som jag inte kan göra eller ska göra. Där har ju också 
revisorerna varit väldigt viktiga. Man ska också komma ihåg att innan det här beslutet 2007 så 
hade vi en situation 2005 där dåvarande revisor Kaj Nackstad på KPMG påstod att tradingport-
följen var fel värderad. Det slog ner som en blixt från en klar himmel, det var ingenting som nå-
gon hade liksom flaggat för tidigare eller varit uppe i något som helst sammanhang. Det blev ju 
naturligtvis lite upprörda känslor och då beslutade vi att hela den här portföljen skulle skickas 
ner, då blev det ett företag i Tyskland som Fund Raider som gjorde oberoende värdering av den 
här portföljen. Deras slutsats som det blev beskrivet och så som jag uppfattade det och även 
bekräftades av revisorerna var ju att tradingportföljen var rätt värderad. Sedan fanns det säkert 
något enskilt papper någonstans som var lite plus eller minus men det kom ju tillbaka en signal 
att det här var bra. 
Dessutom skapades ett antal aktiviteter vi tog in, också från KPMG, hjälp att gå igenom hela 
matematiken i det här. Vi har löpande från styrelseperspektivet haft Finansinspektionen som har 
granskat oss i olika sammanhang, det finns någon utredning som handlar om komplexa produk-
ter. Vi själva har tagit initiativ till det som Atos gjorde hur internkontroll skulle vara strukturerad 
och uppdelad för att man liksom skulle ha bra folk det här. Det har ju varit lugnande besked rakt 
igenom, under dom 10 år som jag satt i styrelsen så har ju, mej veterligen aldrig någon, trading-
portföljen genererat något plötslig förlust eller vid något kvartalsskifte så är det helt plötsligt 
någonting som dyker upp. Den har ju resultatförts varje dag även om vi i styrelsen inte sett varje 
dag så har det ändå fortgått en verksamhet som ändå har varit och uppfattats från oss och för 
mej som .

KN: Den information som du fått om den här portföljen vad har det varit för någonting?
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TE: Nej det har ju varit i huvudsak dagsresultat om och när man fått det. Ibland har det varit, 
under perioder, kvartalsvis under andra perioder kan det ha varit månadsvis när det gått någon 
form av resultatrapportering till hela styrelsen. Under några perioder så har vi också fått dagliga 
då mail eller liksom dagliga besked om vilket resultat den här portföljen ..

KN: Har det varit så under hela tidsperioden fr.o.m. 2007 eller 2008?

TE: Ja det har väl gått lite i perioder men man kan väl säga att den största delen av den dagliga 
uppföljningen det var väl under 2009 om man nu ska lägga det i någon slags ..

KN: Fanns det något tidsperspektiv för den här avvecklingen att skulle vara avvecklad till ett viss 
datum?

TE: Inget fix slutdatum det är klart att det kanske spekulerades någon gång när någon fråga 
ställdes men om jag kommer ihåg rätt så då 2007 så fanns det i alla fall förfall som åtminstone 
låg 3 år bort i den här portföljen. Så att där någonstans var ju ändå alla fall min perception av att 
det här skulle .

KN: Vad jag förstår så delar man på den här tradingportföljen den s.k. FC-portföljen och den 
som man skulle bibehålla. Vad var anledningen till att man delade på den här och kallade en del 
för FC-portföljen och den andra ordinarie?

TE: Det är ju som all resultatuppföljning, alltså har du olika verksamheter. Det här var ju två 
verksamheter den ena skulle försvinna och den andra skulle vara kvar.

KN: Varför skulle den försvinna?

TE: Därför att det .det var ju precis det jag sa vi gjorde ett strategiskt beslut att den typen av 
verksamhet hade inte den lönsamheten alltså skapade inte den avkastningen som den hade 
gjort tidigare. Förutsättningarna för intjäning hade minskat. Den andra delen som var kvar den 
skulle då naturligtvis vara betydligt mindre och egentligen vara en stödverksamhet åt investment 
banking och andra typer av transaktioner noteringar osv.

KN: Fanns det några ramar för hur avvecklingen skulle gå till om man fick ta några förluster eller 
om man bara skulle låta positionerna löpa ut?

TE: Nej inga andra ramar än att vi självklart liksom tog dom resultat som uppstod i det. Jag har 
inte haft någon anledning att tro något annat utan det resultatuppföljning som vi har sett, oavsett 
vilken periodisering det har varit, den har ibland visat på vinster under vissa perioder och ibland 
har den visat på förluster. Man kan väl säga att dagsresultaten har i någon slag normalfördel-
ningskurva varierat från minus 10 till plus 10 milj med någon slags koncentration på mitten i det 
här spannet naturligtvis. 

KN: Har det varit några resonemang, under den här tidsperioden från slutet av 2008 och framåt, 
om att avsluta eller avveckla delar eller hela portföljen nu på en gång?

TE: Nej.

LL: Fortgick avvecklingen på det sätt det var tänkt från början?
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TE: Man kan väl säga så här att när man som företagsledare följer en verksamhet som ska av-
vecklas vill man veta hur det fortgår hur resultatet utvecklas så man känner sig informerad 
om . Förlåt kan du repetera frågan.

LL: Fortgick avvecklingen på det sätt som det var tänkt eller planerat?

TE: Ja alltså under väldigt långa perioder så , tittar man på all dokumentation i styrelsematerial 
och som också stämmer överens med min minnesbild så är det tydligt att det här följer en plan. 
Sedan är det så att från 2007 fram till våren 2010 så är ju inte marknaden så som den var 2007. 
Vi har Carnegie som var en stor aktör på den här marknaden. Vi har haft perioder med stora, 
både börsfall och upptorkning i marknaden när det gäller likviditet. Den dagsvolym som omsatts 
på börsen i aktier, optioner och derivat eller va det må vara krympte ihop betydligt. Det är ju i 
den miljön som naturligtvis den här verksamheten ska fungera också. Det gör ju att det kan ta 
längre tid att med sådan miljö avveckla eller sälja av dom instrument du har.

KN: Om man jämför portföljen i början av januari 2009 med slutet av 2009 var den större eller 
mindre i slutet av 2009 i omfånget?

TE: Ja just dom två datumen vet jag inte men den har ju varierat i storlek från att den minskade 
stadigt under långa perioder så gick den också upp vissa perioder. Vi fick inga, jag fick ingen 
annan information än att det var av affärsmässiga skäl och ett klokt sätt att jobba på detta. Vi 
var ju aldrig nere på detalj för det vore fel för jag kan inte. Jag skulle aldrig kunna göra det tala 
om vilka typer av affärer man skulle kunna göra. Från att ha varit, som jag uppfattade, en bred 
portfölj med ett antal olika instrument så blev det mer och mer mot slutet koncentrerat till Stock-
holms börs och Tysklands börsen som man liksom avvecklade succesivt alltså en viss typ pap-
per. Det var ungefär på den nivån som man beskrev portföljens sammansättning.

KN: Det har talats om edge var det någonting som du fick information om, edgen i den här port-
följen?

TE: Den var ju till en början med uppe i samband med det här som vi pratade förut om, diskuss-
ionen med KPMG och Fund Raider 2005. KPMG gjorde då en undersökning 2005 sedan så 
gjorde man en uppföljande genomgång. I den genomgången så stipulerade dom väldigt klart att 
edge var ett väldigt dåligt mått 

KN: Var det KPMG eller dom tyska som stipulerade det?

TE: Nej det var KPMG som sa det ja, jag tror till och med att dom presenterade explicit material 
och annat eller det vet jag att dom gjorde. Det var därför att det var ett dåligt mått på den här 
differensen då mellan något slags teoretiskt värde och något slags marknadsvärde. Vi skulle då 
inte fästa någon vikt vid detta. Vi har ju stor respekt för KPMG eller jag har det och i synnerhet i 
ett sådant här bolag. KPMG är väl det bolaget som anses i alla fall har ansetts duktigast på att 
revidera finansiella företag det var därför vi ville ha dom. För att svara då på din fråga så har ju 
då det här begreppet edge, om man får uttrycka det så, fladdrat förbi. Det finns i några rappor-
ter, det finns i något sådant här  men det har aldrig kommenterats som något problem eller 
något som jag har funderat på. Naturligtvis baserat på den kunskap som jag fick av KPMG då 
tidigare.

KN: Fick du någon information om hur den här edgen var under året 2009?
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TE: Ja vid några tillfällen men det fanns ju ingen löpande rapportering kring edgen det var 
ingenting som problematiserades av vare sig företagsledning, risk, revisionsutskott, revisorer 
eller någonting. Utifrån mitt eget perspektiv så var det en icke fråga.
LL: Men fick du något besked om hur den utvecklades?

TE: Neej, vad jag säger är att ., det är klart om det kommer en siffra här och en siffra där så 
kan du ju, om du då skulle kunna gå tillbaka ja då fick man fram att hade den ökat eller minskat. 
Men eftersom det inte var en siffra som vi behövde .

LL: Du har ingen minnesbild över huvud taget om hur den utvecklades då?

TE: Nja, att den gick upp och ner och att den under en period, vilket jag tror också är om man 
nu försöker se det bakåt naturligt, när likviditeten i marknaden blev svårare då har du också
mindre indata att förhålla dig till, du får då liksom mer felaktig bild.

LL: Vad är edge?

TE: Ja enligt någon slags definition så är det skillnaden mellan något slag teoretiskt värde och 
marknadsvärde.

KN: Du sa ju att den for upp och ner men trenden för HQ Bank fick du någon information om det 
eller kommer du ihåg?

TE: Jag har ju naturligtvis nu under ..efteråt man har tittat sett att den då ökade något under 
den här perioden. Men åter igen det här var ju ingenting som visades eller var återkommande 
den informationen fanns lite nu och då men var egentligen inte någonting som kommenterades. 
Under den period som vi pratar om så var det en ickefråga för mig.

LL: Men när det här var uppe då 2005, tror jag du sa, med värdering och edgen då fanns det väl 
inga planer på att lägga ner här portföljen, det kom ju senare nämnde du ju här.

TE: Ja.

LL: Blir det inte i ett annat perspektiv om man börjar fundera på att lägga ner den?

TE: Det fanns ju ingen som påtalade för mig att det skulle finnas något annat perspektiv. Från 
2005 då när det här startade fram till 2010 när portföljen avvecklades så är det ju ett antal bok-
slut som då har varit reviderade av revisorer. Vi har ju haft en eskaleringsprocess i dom arbets-
instruktioner som har funnits med en tradingchef som har haft ansvar för att det varje dag upp-
rättas en .någon typ av värdering/resultatredovisning som kontrolleras utav risk som skickar 
vidare i systemet. Vi har en compliance funktion, tidigare personer anställda på Finansinspekt-
ionen som skall se till att man följer dom regelverk som finns, från ekonomifunktion som tar 
emot analyserar, bokför. Vi har ett revisionsutskott som tillsammans med ledningen men också 
mot revisorerna pratar om dom frågorna både när det gäller värderingsmetodik och när det gäl-
ler resultatutfall. Vi har naturligtvis revisorernas revision. Inte någon gång under den här peri-
oden så har ju någon av dom här påtalat för mig att jag skulle fästa någon annan uppmärksam-
het än ..

LL: Men likafullt om man kommer till en slutsats att man ska lägga ner den här portföljen vilket 
ni hade gjort. Det framgår ju också av revisorsakterna här att från något pm som är från juli 
2009 att merparten kommer att vara utsläckt eller frontmånaden per 2009-12-31. Ni hade ju 
redan i årsredovisningen talat om det här, särskilt då den här portföljen i syfte då att släcka ut 
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den. Då är det plötsligt ett helt annat perspektiv, ett mycket kortare perspektiv då måste man ju 
värdera dom priser som finns i marknaden, rimligt.

ADV: Det Tomas säger, om jag får gripa in och fästa er uppmärksamhet på vad som står i sva-
romålet, så är det att edgen har ingen sådan betydelse. Edgen är ett otillförlitligt sammanställ-
ning av siffror, alla siffror finns inte med, så edgen behandlades inte utan  ..ohörbart .. över 
huvud taget i styrelsen som någon post som hade någon som helst betydelse för avvecklings-
frågan. Den fanns inte, den var avförd som ett begrepp redan 2006 och har aldrig varit någon 
fråga, det är fakta.

KN: Du menar att det aldrig fanns någon information till styrelsen, som enskild punkt, angående 
edgen?

TE: Edgen som jag förstår det så rapport, ur det här orcsystemet som trading använde kom alla 
möjliga data, edgen kom ur den också. Delvis så förstår man ju, nu i efterhand, hur sådant här 
har blivit en fråga inte minst i Finansinspektionens påståenden men också i HQ AB:s påstående 
i den stämning då som jag har givit in svaromål på. Det som då KPMG säger det är ju att den 
indata som går in i form av marknadsvärde, det kan vara så att det inte ens finns ett marknads-
värde då står det noll där. Därför att just i det ögonblicket den dagen på en option som kanske 
har en lösen ganska långt fram så finns det inget värde då får du ju en väldigt stor differens som 
egentligen saknar betydelse. Likaväl som att du kan ha köp- och sälj-kurser som står väldigt 
långt ifrån varandra.

LL: Men var det så under, om vi nu pratar .

TE: Ja jag försöker, alltså tyvärr så kan jag inte ge dig något annat svar.

LL: Men du nämnde ju tidigare själv att den här portföljen i omfång så hade den ju då under 
avvecklingen begränsats på OMX och DAX, vad jag förstår är det optioner då det handlar om, 
indexoptioner. Då kan man nästan glömma bort det här resonemanget som du framför här nu 
för vi ser ju vilka instrument det är och då blir priset 

TE: Men vi i styrelsen har aldrig haft den vare sig rapportering eller det har inte hanterats på 
den nivån. Återigen jag har känt mig extremt trygg i att det här just för att det har resultatförts 
varje dag. Det jag har känt oro för naturligtvis det är ju den eventuella förlust som varje dag har 
redovisats om det har varit minus två eller minus fem, men det har inte varit att jag känt någon 
oro att det varit felvärderat. Som jag sa tidigare, min bild av den här tradingen det är ju att den 
inte någon gång haft några negativa överraskningar av engångskaraktär som kan liksom uppstå 
om någonting då skulle ha varit felvärderat. Att alla dom här personerna då med, tradingen som 
startades ju av Patrik Enblad och Fredrik Crafoord, var ju då lite inblandad, som erkänt väldigt 
duktiga på det här. Vi har haft en riskfunktion med riskchef som har erfarenhet från andra typer 
av finansiella institut och haft en organisation och succesivt ändrat den här organisationen så 
att den ska få en armlängds avstånd och rapportera på rätt sätt. Det är ju dom frågorna som jag 
har kunnat ägna mig åt och förstå och förhålla mig till. Sedan har den här eskaleringsprocessen 
gått igen hela det här systemet upp i styrelsen och inte någonstans någon gång inte då minst 
revisorerna har ju aldrig påtalat detta som ett problem. Det blir väldigt svårt då att försöka liksom 
få fram att någonting skulle ha hänt någon gång. Den första gången som jag över huvud taget 
hör att det skulle finnas en felvärdering på den här portföljen är den 17 maj 2010.

KN: Återigen var det någonsin någon diskussion om edgen i styrelsen?
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TE: Nej, jag vill inte påstå sedan är det klart att ordet edge nämndes ju någon gång. Men jag 
menar att det var många ord som nämndes men det var aldrig någon diskussion och det var 
aldrig någonting som problematiserades eller var någonting som styrelsen skulle fästa upp-
märksamhet på. Därmed heller inte sagt att någon sa att det här ska ni inte fästa uppmärksam-
het det var en ickefråga.

KN: Någon inom HQ borde ändå haft pejl på edgen med tanke på att i december låg den på 
drygt 700 milj men just årets sista handelsdag åker den ner till 281 milj beroende på att någon 
lagt in helt felaktiga kurser från HQ. Är det någonting som du har blivit uppmärksammad på eller 
något ni pratat om?

TE: Nej inte då utan det är sånt jag också har läst senare.

KN: Ja men inte då vid det här tillfället?

TE: Nej absolut inte.

LL: Vi har sett att det varit uppe på styrelsemöte då den 28 januari 2010, första styrelsemötet 
efter årsskiftet, dom har egentligen tittat på resultatet. Där har du fått ett mail som är daterat den 
28, samma dag, där framgår det av några bilagor som handlar om ODAX och OMX, det är ju 
dom vi pratade om det är där positionerna finns. Bilaga 6.3.d, ODAX, den ser ut så här, det är ju 
en excellista som inte är särskilt lång. Där står det längst ner hur stor edgen är. Där har man 
preciserat för varje instrument hur mycket den är också. Det där är en bilaga till risks rapport. 
Den sista du bläddrade är upp är den andra bilagan som handlar om OMX där ser man längst 
ner på bilagan att OMX hade en negativ edge på 364 milj längre upp kan man se vilka instru-
ment det handlar om.

TE: Mm.

LL: Det är två stycken OMX optioner A660 och A700.

TE: Mm.

LL: som går till lösen den 22 januari, dom har gått till lösen när ni sitter på styrelsemötet där 
eller när du får den här. Priserna på dom här optionerna, marknadspriset, tar ju bort det mesta 
av edgen. Nettoedgen blev ju 281 milj till följd av att den här hade en negativ edge. Det var det 
som Kenneth nämnde de två orders som har lagts på dom instrumenten har gjorts av HQ som 
skapar den här negativa edgen. Så det finns uppenbarligen andra som tycker att edgen har 
betydelse.

TE: Jo jag kan ju bara svara för mig själv och vilken kunskap som jag har haft.

LL: Men du har ju fått dom här två listorna och det syns ju ganska tydligt att det är ett avvikande 
pris.

TE: Jo men åter igen eftersom edgen för mig inte har varit någon gång ett problem mot bak-
grund av, både det som KPMG har stipulerat väldigt starkt när dom rekommenderar oss att 
jobba med en teoretisk modell. Dom har hjälpt oss att, i takt med att regelverket har utvecklats, 
dom noter i årsredovisningen som behöver kompletteras för att beskriva den teoretiska mo-
dellen. Det är ju siffror som dom också var inne och reviderade och godkände. Jag förstår inte 
hur jag skulle kunna helt plötsligt göra en annan bedömning än dom andra.
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ADV: Det är bra Leif när du ställer frågor också kanske påminner om att risk när dom skriver om 
det här, alltså det här är en bilaga, säger att dom avstyreler inte värderingen dom har gått ige-
nom, dom har tittat på allt, allt i den här rapporten är lugnt. Då kan man ju undra varför skulle 
styrelsen gå in i en bilaga och titta och göra en annan värdering än den som risk har gjort här. 
När dom redovisar det här så säger dom ju att allting är bra. Det är ju själva  .ohörbart  mel-
lan dom här så om man bara rycker ut ett enskilt papper så måste man ju sätta in det i ett sam-
manhang.

LL: Jo visst vi kommer till det också det är klart att dom har gått igenom och gjort en granskning 
av det här. Men frågan är ju vad som diskuterades på styrelsen.

TE: Får jag låna den igen, när jag bläddrade så skannade jag ju igenom. Åter igen alltså med 
den kunskap som jag har eller den ingångsnivå jag har i det här, i ett Biotech företag kan inte 
alla vara professorer när det gäller biomedicin och förstå hur kemiska substanser reagerar med
varandra. Man kan ändå sitta i en styrelse och tillföra saker. Jag måste ju förlita mig på, dels har 
du ju att förlita sig på dom uppgifter som kommer kanske här och nu men också det som är över 
tid. Det är ju det som skapar min trygghet som skapar mitt sätt att förhålla mig till den informat-
ion jag läser. Får jag ett sådant här dokument, jag läser då det första, så står det ju –risk har per
2009-12-31 gjort en kontroll av tradings aktie- och terminspriser i ORC genom att tanka externa 
priser. Priskontrollen har inte lett till några värdeförändringar. För mig blir det ju en väldigt tydlig 
signal i det här dokumentet att allt är frid och fröjd. Det är dessutom så att när vi då får det här 
så är det väl i princip när rapporten skall lämnas, när revisorerna har vart inne och tittat och dom 
tar ju också del av den här typen. Om jag får tro på dom tidningsartiklar jag läst senare då så 
var det ett 40-tal personer från KPMG med olika typer av experter som var inne och reviderade 
HQ. Tradingen var ju naturligtvis en väldigt viktig del av HQ:s verksamhet så att en stor del av 
dom resurserna dom har lagt, har dom ju lagt på detta också.

LL: Fast den här rapporteringen är ju till styrelsen den är inte till KPMG det är ju risk som har 
rapporterat. Frågan är ju, jag förstår din ståndpunkt, är det här någonting som alla kände till 
därför att det förefaller orimligt att ingen har påtalat det?

ADV: Vad känner .

LL: Jo jag menar att någon har lagt in kurser på avvikande priser för det är helt orimliga priser 
det handlar om.

TE: Ingen aning om detta alltså det här är någonting som .  I tradinginstruktionen så finns ju 
instruktioner vad då Fredrik Crafoord, för den här FC-portföljen som vi relaterar till, hur han ska 
jobba och hur han skall dokumentera sitt arbete. Det skickas sedan vidare till risk som har sina 
rutiner för att ta hand och granska detta av erfarna människor som kan någonting. Jag måste ju 
ändå utgå ifrån att dom signalerar till mig om det är någonting som dom vill .

LL: Jamen alltså 

TE:  .det må ju vara någonting annat som har hänt eller Fredrik som har manipulerat eller lagt 
in någonting men det är ju ingenting som jag har vetat om, varit delaktig i det måste ju ha var 
tiotusentals optioner som har florerat i dom här systemen under dom här åren. Det finns ju inte 
en möjlighet för en styrelseledamot och dess utom en oberoende styrelseledamot som i övrigt 
inte har några kontakter med verksamheten att känna till det här, det är som jag säger den 17 
maj  
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LL: Men problemet som vi har sett och som vi även har förstått ifrån risks synpunkter så handlar 
det inte om tusentals instrument utan det handlar om en handfull instrument som skapar den 
här edgen och som är problemet. Nu skapades ju inte heller edgen på OMX utan den togs bort 
där genom att det var en negativ edge. Det har heller inte påverkat värdet på portföljen eftersom 
det är på något sätt marknaden som dom ändrar så att den kommer närmare det värde som HQ 
har satt det teoretiska värdet. Det kan ju inte vara utan skäl att man lägger in två stycken order 
på instrument så att det ser mycket bättre ut.

TE: Men den frågan kan inte jag svara på, jag kan bara svara på utifrån min egen perspektiv 
och hur jag har förhållit mig till mitt ansvar och det som jag kunnat tillföra och göra i styrelsear-
betet.

ADV: Ja då borde ju det, om jag hakar på och försöker förstå vad du säger för det här är ju vik-
tigt, då borde ju risk ha sagt någonting eller borde vd ha sagt någonting eller Crafoord ha sagt 
någonting han hade ju direktkontakt med både Qviberg, Dahlbo och vd såvitt jag förstått. Om 
ingen säger att det är någonting då kan det ju vara svårt för styrelsen men menar du att någon 
skulle ha noterat .

LL: Inte mena det är så.

ADV: Att?

LL: Att någon i HQ lagt in order, ja vi kan väl beskriva det då eftersom .

ADV: Ja det är spännande.

LL: Det jag nämnde finns i förhörsbilaga J. Nu plockar jag fram handlingar ur förhörsbilaga D. 
Där är det så att dom här optionerna det handlar om det är då en som heter A660 och A700, 
660 är lösenpriset och A är januari. Så lösenpriset på 660 är då 660 kr. Det här handlar om års-
skiftet då låg index någonstans vid 950 så priset är ju egentligen skillnaden mellan 950 och 660. 
Den rimliga på den som heter A660 skulle vara 292 ungefär och på den som heter A700 blir det 
252 eftersom den har ett litet högre lösenpris. Det här är utställda köpoptioner alltså sålda köp-
kontrakt så att den som sitter på dom här optionerna han har en option till värdet 292 kr gånger 
100 eftersom ett kontrakt är 100. I det ena fallet hade HQ 11 500 och i det andra fallet hade 
man 6010 och räknar man ut den här skillnaden så blir det 365 milj mellan det pris som mark-
naden har och   Vad HQ gör här det ser man, på nästa sida, orderboken. Man lägger in just 
innan börsens stängning att köpa för 75 och 60 på den andra och det är ingen som säljer till 
dom priserna eftersom den ena är värd 292 och den andra 252.

ADV: Det är alltså Crafoord som har gjort det här då?

LL: Ja det är någon på HQ.

ADV: Köporder Crafoord står det här.

LL: Ja det är han som gjort det.

ADV: Ja det står ju här. Det här är väl Evert Karlsson ..

TE: Jag kan säga att 

LL: Den där sammanställningen har vi gjort. 
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ADV: Det är en enstaka händelse alltså den där?

LL: Ja men det är på årets sista dag.

KN: Det är precis innan stängning.

TE: Det jag inte riktigt förstår för att du beskriver det som att det här är så uppenbart och det 
borde lysa rött när man öppnar papperet. Jag har ju då uppenbarligen inte sett det, jag har inte 
förstått det och inte blivit påtalad av någon att det skulle vara ett problem. Om det nu är så up-
penbart då förstår jag inte riktigt hur det har kunnat passera genom hela den här processen där 
också så småningom naturligvis i en kedja av händelser och tid, även revisorerna säger att det 
här är okej. Om jag läser revisorsnämndens yttrande och den beskrivning som  , både beslu-
ten och det stora arbete som gjorts där med inlagor från KPMG så hävdar ju dom att om inte det 
som sedan hände, vad det nu var som hände under våren, så skulle den här portföljen ha gått 
med vinst, jag bara citerar vad dom säger. Om det är deras bild hur skulle jag med den insikten 
jag har och med dom tydliga guidelines jag hat fått från  .ohörbart  förstått något annat det 
övergår i alla fall mitt förstånd. Som jag säger åter igen alltså första gången jag förstår att 
någonting kan ha varit felvärderat, för inte ens vid det mötet så är det tydligt vad det i så fall 
skulle vara, det är när vi blir kallade den 17 maj till styrelsemöte 2010. 

KN: Vi kan gå vidare, rullningar är det något begrepp som du känner till och som har diskuterats 
och kommit fram?

TE: Ja inte mera än att när du jobbar med aktier eller optioner att du kan så att säga försöka 
flytta det datum där du kanske ska realisera en option. Det kan ju vara så enkelt som att du t.ex. 
har, återigen om börsen torkar ut alltså likviditeten i marknaden går ner.  Du säger att jag ska 
sälja 1000 aktier en dag men omsättningen på dagen är 200 så vill du ju åtminstone ha 5 dagar 
på dig att göra det. Det är ju ett klokt sätt att försöka stänga en sådan position och inte gör det 
en och samma dag men det är ju ett affärsmässigt beslut.

KN: Det här med dag-1 resultat har det ju också skrivits mycket om är det någonting som har 
diskuterats i styrelsen eller?

TE: Nej, alltså det är samma sak där ett begrepp som har funnits och som jag har förstått det 
liksom har egentligen varit kopplat till en teoretisk modell. Det jag har tittat på det jag har försökt 
att följa och förhålla mig till och som jag har trott på det är ju det dagsresultat jag har fått se. Det 
har varit min måttstock av hur den här verksamheten har utvecklats. Har jag varit orolig så har 
det varit för att resultatet har liksom gått ner 10 milj en månad eller något annat. Men det är ur 
ett företagsledarperspektiv att ingen företagsledare vill förlora pengar i sin verksamhet.

KN: Det här begreppet då dag-1 resultat vet du var det är för någonting?

TE: Jo men det är klart att vad som nu har man ju läst en hel del men i princip så är det väl att 
du gör en resultatändring baserat på teoretiska värden snarare än den liksom vad du köpte 
någonting för du övergår till en teoretisk modell.

LL: Du säger nu men när fick du det klart för dig?

TE: Jag vet inte men det är ju på slutet det är under 2010 när det här blossar upp, man får Fi-
nansinspektionens påstående. Man ska också komma ihåg att det var vi efter det mötet den 17 
som gick till Finansinspektionen och påtalade att vi var rädda för att det fanns en brist eller en 
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övervärdering och igångsatte ett antal åtgärder. Återigen jag inte fått några som helst signaler 
från någon att det skulle vara ett problem.

KN: Det här dag-1 resultatet menar du att det ligger efter den 17 maj?

TE: Ja det skulle jag vilja påstå det är väl också ett begrepp som har nämnts som begrepp pre-
cis som edge har nämnts som ..och liksom vega och theta. Det finns ju många sådana här 
begrepp som har nämnts i samband med dom här och ORC-systemet har ju också plockat fram 
återigen en massa information som jag inte upplevt att har varat ägnat för oss eller för mig och 
styrelsen att titta på. Men det har ju som begrepp förts fram men dag-1 resultatet har inte varit 
en diskussionspunkt på styrelsen.

LL: Likafullt i och med att man har en teoretisk värdering och rak volatilitet sådana begrepp 
måste väl vara kända alla fall i styrelsen ?

TE: Självklart så har vi vetat om att vi har haft en värderingsmodell som har byggt på teoretisk 
värdering att den har haft olika nivåer. Det här har då varit diskussioner i styrelsen, framförallt 
kan man säga . På styrelsen har det varit en gång per år och det har varit i samband med att 
revisorerna har gått igenom bokslutet och diskuterat med styrelsen vilka ändringar eller vilka 
tillägg som ska göras i årsredovisningen. Diskussionen har då varit eftersom vegavärdet och 
annat sådant där förändras över tid så har det ibland kommit till att nu måste man göra en ytter-
ligare not eller en ytterligare förklaring. Det har då diskuterats i allmänna termer och sedan revi-
sorerna tillsammans med företagsledningen jobbat fram det paket som ska vara och med det 
har vi känt oss väldigt eller jag känt mig väldigt trygg och nöjd. Jag kan ju bara svara för vad jag 
har vetat om och vad jag har tittat på och har ju känt mig trygg i hela situationen med personer 
som är så nära verksamheten i form utav Mats, Stefan. Stefan var tidigare vd, Mats och Stefan 
sitter i lokalerna pratar mycket med företrädare för bolaget, tät dialog, huvägarna represente-
rade både personligen och via Öresund i styrelserna. På det viset är det ju en trygg miljö upp-
levde jag det att vara i.

KN: I mitten av april bildades avvecklingsgruppen 

TE: Ja 2010, ja.

KN: Var du med i den gruppen?

TE: Nej.

KN: Vet du varför den bildades?

TE: Vi hade en diskussion om ett antal saker. Det blev så om min minnesbild är korrekt att vi 
pratade lite stort och smått om saker som vi inte var nöjda med. Där var tempot i avvecklings-
portföljen ett, att vi ville hjälpa Mikael König att jobba vidare med det här återigen det handlade 
inte om värdering utan det handlade om som vilken företagsledning som helst det gällde att 
komma i mål med det beslut som vi hade tagit några år tidigare. Vi hade också då som jag upp-
levde passerat på något sätt den här tidsramen som låg i korten då med dom optioner som var 
tagna då alltså sedan länge alltså sedan 2007 eller kanske redan på Patrik Enblads tid. Vi pra-
tade också intäkter per anställd på Investment Banking att vi tyckte att HQ hade svårt att hitta 
sin position. HQ hade varit väldigt stark under It-puckeln där i början av 2000-talet att hjälpa den 
typen av företag, små It-företag, entreprenörsdrivna företag att hitta sin plats på börsen eller att 
göra någon form av private placement på ett antal placerare. Det var Anders Böös som drev det 
och var väldigt duktig. Under Patriks tid så hade det här börjat att bli lite mer diffust och under 
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Mikael Königs tid så var det svårt och veta vilken roll vi skulle ha så det var en annan sak som vi 
ville fokusera på och hur vi också skulle stärka Private Banking delen och den produktportfölj, 
fonder och olika paket som man skulle kunna sälja till privatmarknaden. Katharina Lagerstam 
hade kommit in, det var hennes första möte, hon var också väldigt angelägen om det var det 
hon kunde bidra med då det var ju så man upplevde det. Då startades den gruppen där, om jag 
kommer ihåg rätt, Stefan, Micke, Kurt Lönnström, Katharina Lagerstam från styrelsen och sedan 
fanns det några personer i övrigt ifrån ledningen som skulle jobba med detta.

KN: Lagerstams, hennes huvudsakliga uppgifter var dom några speciella?

TE: Nej hon skulle ingå i den här gruppen. När hon kom in i styrelsen och valberedningen pre-
senterade hennes namn så var det ju för att Catharina var en duktig person. Hon hade jobbat 
med den här typen av saker tidigare och skulle vara ett bra tillskott till bankens styrelse. Det var 
ju vi både positiva och glada för. Det komiska, om jag får uttrycka så, är ju att samma dag har vi 
årsstämma och på den årsstämman så står Johan Dyrefors och säger att .eftersom vi startade 
med dom här grejerna så faller minnet ihop, att det enda egentliga svåra med den här typen av 
verksamhet är tradingverksamheten och där känner vi oss väldigt trygga. Det är i korta ordalag 
vad han står på årsstämman och säger. Det ger ju också en väldigt stark comfort. Det handlade 
inte om att vi var oroliga för det i alla fal inte jag utan det var att vi ville att det här skulle komma i 
mål.

ADV: Jag kan ber er titta på i beskrivningen av den här gruppen i styrelsematerialet som vi har 
för att det kallas avvecklingsgruppen men om jag minns rätt nu så beskrivs det så att det var en 
resurs till König som vd skulle ha .

TE: Ja precis.

ADV:  ..till sitt förfogande ifall han behövde hjälp. Så att nyanserna i det, det är en operativ 
fråga men om han behöver hjälp så har han några till stöd.

TE: Ja det är väldigt bra för det är precis.

ADV: Det låg ingen dramatik i det.

KN: När kom det upp att man skulle börja med den här gruppen?

TE: Det var egentligen under mötet alltså gruppen som sådan den tanken kom under mötet.

KN: Det var inte tidigare då?

TE: Nej inte som jag vet att jag var med i någon sådan diskussion.

KN: Det här med tempot, som du säger, med portföljen eller tradingportföljen när började det 
komma upp att inte det var det tempot som var sagt.

TE: Det blir ju någon slags glidande skala. Varje gång när man diskuterar dom här som fanns 
det liksom naturliga skäl till varför det skulle ta längre tid. Det visste vi väl egentligen, eller 
visste, det hände ju saker som jag sa tidigare med Carnegie som försvann och som själva hade 
en stor tradingverksamhet. En viktig del för all typ av sådan här verksamhet är ju att det finns en 
fungerande marknad men också vissa volymer. Man fick väl på det viset ganska klart för sig att 
det här kan ta längre tid därför att volymerna i marknaden är mindre.
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KN: Vem var det som gav förklaringarna till det du sa, vd, Crafoord eller någon annan?

TE: Det var väl egentligen tre personer som gav uttryck för det den ena var ju Fredrik Crafoords 
kommentarer under dom perioderna när vi fick dagliga resultatmail. Det var ju enda gångerna 
som vi såg hur han hade förklarat, när vi inte fick dom då var det bara internt vilka det nu var, 
risk, König, men där fanns ju en del förklaringar. Sedan var det Mikael König, framförallt skulle 
jag vilja säga under styrelsemötena, som beskrev och läser man protokollen och presentation-
erna så är det väldigt mycket att avvecklingen går enligt plan, vi fortsätter att minska och vid det 
datumet kommer Ericsson vara borta osv. Det var den typen av språkbruk och budskap som vi 
får oavsett om det är banken eller Aktiebolaget för det är i princip samma presentationer han 
har i stort sett vid alla tidpunkter utom möjligvis då när det var något möte emellan där det inte 
naturligen fanns den typen av presentation med. Också Mats som ordförande kändes välinfor-
merad, om man får uttrycka det så, i lugnande ordalag han stöttade det som Micke gav uttryck 
för t.ex.

KN: Du nämnde då som avstamp den 17 maj att det var första gången. Var det första gången ni 
fick höra att det eventuellt skulle kunna vara några problem?

TE: Mm.

KN: Du hade inte tidigare blivit uppmärksammad på att det kunde vara något problem med tra-
dingportföljen?

TE: Nej inte som jag kan .., nej.

KN: Om vi går bakåt till ett styrelsemöte den 12 oktober 2009 i HQ AB och där finns det då en 
punkt som tar upp angående tradingportföljen. Det är ingenting som du kommer ihåg att det 
togs upp att det skulle vara några problem?

TE: Jag vill bara betona att när du säger problem så implicit tror jag du flyttar det till värdering. 
När jag säger att man har ett problem eller känner oro för så kan det ju vara att har du en för-
lustverksamhet eller en verksamhet som går dåligt så vill du ju naturligtvis bli av med dom för-
lusterna eller stänga dom förlusterna. Men det är ju inte detsamma som att man är orolig för att 
värderingen är fel. Det är ju det som jag försökte upprepa några gånger att min, på något sätt, 
trygghet i det här har ju varit att det här är en verksamhet som värderas, det blir ett resultat varje 
dag som jag ser, under den perioden jag såg det, månadsvis och kvartalsvis när jag såg det. Att 
det då aldrig blev några stora justeringar det finns ju några gånger där risk, där vi får beskedet 
att risk har föreslagit några förändringar och dom har man arbetat in. Det har ju också förstärkt 
bilden att det här har varit fungerande process från trading via risk, copliance, juridik, ekonomi 
osv.

KN: Du nämnde ordet stänga fanns det mandat att stänga positioner, för det kostar ju en del 
pengar att stänga?

TE: Ja alltså det fanns ett mandat att bedriva handel med dom här och då finns det väl implicit i 
och för sig et mandat att stänga. Men stänger du någonting och det kostar någonting så får ju 
den kostnaden tas i det ögonblicket.

KN: Fanns det några kriterier eller hur mycket förluster som..

TE: Nej.
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KN: Återigen till styrelsemötet den 12 oktober i HQ AB. Kommer du ihåg någon diskussion an-
gående portföljen som tog upp vid det tillfället?

TE: Ä det något särskilt som jag sedan ska titta på?

KN: Nej jag tänkte över huvud taget om det under hösten 2009 om det togs upp och påpekades 
att det eventuellt kunde vara problem med portföljen?

TE: Den diskussion som förekom eller föregick vid några tillfällen var just liksom när, hur lång tid 
är det kvar. Vi hade ju också kommunicerat till marknaden löpande att det här är något som vi 
fattat beslut det ska ske under ordnade former. Någonstans vill ju också bli klar med det åter 
igen det var utifrån det perspektivet. Om min minnesbild är korrekt är det väl också så att under 
den här perioden så ..ja att man kan se att den här avvecklingsportföljen, under någon period, 
det är möjligt att det sammanfaller med det, det ska jag låta vara osagt att förlusterna ökar lite 
grann att man går från minus en per dag till minus tre per dag under perioder. Det är klart att 
vilken styrelse som tar ansvar som helst skulle inte låta det passera utan att ta upp den frågan.

KN: Dagen efter här den 13 oktober så är det enskild punkt som tar upp den här portföljen igen 
och risk är med, Nina Hernberg och Agneta Norgren, på det här mötet. Är det någonting du 
kommer ihåg dom presenterar värderingen av portföljen vi det här tillfället? Vad jag har förstått 
var det här ganska dramatiskt och att Agneta och Nina blev i princip utvisade från det här mötet.

TE: Nej det stämmer inte.

KN: Men då kommer du ju ändå ihåg mötet.

TE: Jo, jag vet att jag har varit på många styrelsemöten, vi har aldrig kört ut någon och det har 
aldrig varit någon sådan dålig stämning på något möte som jag har varit med. 
Nej jag kommer inte ihåg exakt i detalj vad dom presenterade är det något jag ska läsa eller titta 
på eller.

LL: Vad vi har förstått hade inte dom varit med på möten tidigare, ja längre tillbaks, men under 
en tid så var dom ju inte med på mötena men här var dom med. Varför var dom med?

TE: Om man tittar på den arbetsinstruktion och den ordning som vi använde på dom här mö-
tena så hade vi Agneta med på varje möte där hon föredrog egentligen en del utav dom bilagor 
som likviditeten alltså tillgänglig likviditet och väldigt mycket kreditfrågor. Vi kände, i syfte att 
styra upp detta, så vore det bra att få en skriftlig rapport istället som man får i någon slags do-
kumentform. Det gjorde det inte lika nödvändigt för henne att vara med varje gång. Jag vet inte 
exakt vilka möten Agneta var med men Nina var väl inte med speciellt ofta men Agneta kom ju 
ganska ofta ner och drog en punkt eller pratade om någonting. Att det skulle vara någon en-
gångshändelse att dom var .

LL: Men nu var dom ju båda med på det här mötet och varför var dom det? 

TE: Jag vet inte varför båda var med faktiskt, varför inte bara Agneta eller så jag lägger inga 
värderingar på det.

KN: Vad jag förstår så framkom det vid det här styrelsemötet att för anpassa värderingen i port-
följen till marknaden så skulle det kosta drygt 300 milj. 

TE: Det är i alla fall inte min minnesbild att det var på det sättet.
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KN: Pratades det inte om några eller att det eventuellt kunde ligga några förluster i den stor-
leksordningen i portföljen?

TE: Nej åter igen det är ju samma sak som edge jag vet inte vad det är som och jag kommer 
inte ihåg exakt vad det är man presenterar så det är svårt att kommentera det. Det fanns ingen 
slutsats ingenting man gick aldrig ifrån något sådant möte med den känslan av att det skulle 
finnas några problem. 

LL: Vi har ju förstått också att dom här positionerna har ju förlängts under hösten vilket då var 
emot vad man hade tänkt sig från början och rullat över dom då på 2010 framförallt juni då. Det 
är ju då i sammanhanget som att risk tidigare hade fått beskedet att dom skulle släckas ut.

TE: Av vem hade dom fått beskedet?

LL: Det har ju redan tidigare fattats beslut om vid bolagsstämman under 2008.

Adv: Inte några vissa positioner utan att den långa handeln .

TE: Det fanns väl inget datum mig veterligen när årsstämman fattat beslut om att något skall 
vara avvecklat.

LL: Nej men om man ska släcka ner den långa handeln och så dyker det upp nya positioner 
längre fram så .

ADV: Släcka ner, alltså man ska avveckla under ordanade former den långa handeln därför att 
den inte är lönsam och den binder kapital. Det är det man ska göra.

LL: Ja, även revisorerna har ju blivit uppmärksammade på det här att det tas nya positioner 
långt fram i tiden.

TE: Mm.

LL: Det är dom oroade över.

ADV. Vi läste ju nyss risk 28 januari där dom säger att all värdering .dom avstyrker inte, det är 
liksom . Jag minns nu inte exakt styrelsematerialet .

LL: Men 

ADV:  .vänta, när ni ställer frågor av styrelsematerialet, det tillgängliga styrelsematerialet 
framgår, vill jag påstå, ingenting som anger att risk skulle ha sagt någonting vid det mötet. Det 
finns varken i VD-rapport eller i risks skriftliga rapport eller på något annat sätt att den 12 okto-
ber skulle Tomas uppmärksammats på att det är så. Då har ni någon annan uppgift, en muntlig 
uppgift, men då tycker jag att ni ska redogöra för vad det är.

LL: Vi kan säga så här att det har tagits upp i kontakter med revisorer det har tagits upp på 
andra sätt och det har kommunicerats mellan personer och vi har ju naturligtvis hört vissa per-
soner här. Så att frågan har kommit upp 

ADV: Vilken fråga?
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LL:  att det har förlängts positioner  .(ohörbart alla pratar samtidigt) ..
TE: Jo men åter igen alltså vi måste försöka skilja på var är affärsmässiga beslut  Om du har 
en sådan här in likvid marknad. Det är ungefär som jag och mitt fastighetsbolag om dom säger 
till mig – dom här 100 fastigheterna ska du sälja så fort som möjligt eller på ett halvår eller 
någonting. Så det är klart att om jag har en fungerande transaktionsmarknad med stor likviditet 
alltså många köpare och många säljare så kan jag göra det till ett bra resultat under en period. 
Om det under en sådan period är färre köpare så tar det naturligtvis längre tid att sälja av detta. 
Det som då är lite speciellt när man håller på med optioner som har en sluttidpunkt att i det 
ögonblicket så kan du inte säga – ja men jag sitter på den här optionen lite, en månad till. Utan 
då är tekniken för att gör det, det är ju att förlänga den, alltså att rulla den till en annan tidpunkt 
och så att gör den här avvecklingen. Så pass mycket förstår jag ju att det fungerar men det be-
höver ju inte, åter igen, ha någonting med att göra att man ska dölja någonting eller att man gör 
det för att lura ett system. Jag vill ändå liksom ändå komma tillbaka till detta att vad jag som 
styrelseledamot i den här har möjlighet att tränga igenom förstå och kunna lita på att alla dom 
här personerna. Om nu Agneta eller Nina i förhör eller samtal med er har sagt någonting annat, 
jag kan inte, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det annat att säga vad min bild är.

LL: Samtidigt är det ju så om man tittar risker emot varandra det är ju en sak den andra saken 
är ju hur värdet är på portföljen. För att om du stänger den här portföljen nu direkt får man ju ta 
dom priser som är i marknaden. Nu har ni en värderingsstrategi som ser lite annorlunda ut på 
en längre tid och då är det naturligtvis att det går inte att stänga nu ..

TE: Men om det är den diskussionen då är det lätt att förklara om dom har sagt någon siffra du 
säger ..

KN: Då får man anpassa portföljen till marknadsvärde .

TE: Jo men om du skulle göra en och det är delvis det man ser sedan 2010. Jag vet hur många, 
det kan säkert ingen räkna ut, men hur många hundra miljoner det kostade av dom här 1,2 eller 
vad det blev att man forcerade man påskyndade någonting. Det är ju egentligen när man går 
från en going koncern princip som vi ändå betraktade den här verksamheten. Den skulle av-
vecklas under ordnade former som Peter säger. Det var ju också naturligtvis med revisorernas 
goda minne eller liksom och styrelsens kunskap och allting att det var så det skulle göras. Om 
någon säger så här att –vad kostar det att stänga det här idag, att inte vänta till lösen eller inte 
vänta in när marknaden blir likvid för en viss option. Det är klart att då kan det kosta någonting
men det är ju inte det samma som att den skulle vara felvärderad, därför att du flyttar från en 
situation till .

KN: Den typen av diskussion att stänga ner precis det du sa att det skulle kosta, fördes det ald-
rig under den här tidsperioden?

TE: Nej inte det vill jag påstå.

LL: Inte heller att stänga ner delar av den eller större delar?

TE: Nej utan vi hade ett avvecklingsbeslut på hela och det vi gjorde var ju att vi succesivt eller, 
jag kommer inte riktigt ihåg när det var, men vi delade upp, från början var ju tradingen en låda. 
Sedan delades det här upp i ett antal portföljer som hade olika typer av papper en del skötte 
Fredrik Crafoord och del skötte andra personer i det här tradingteamet. Det var ju för att vi 
skulle kunna särskilja vilka portföljer som var under avveckling och vilka portföljer som i någon 
mening skulle leva vidare.
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LL: Men likafullt, du säger att det är klart att man får andas om man stänger här mot att man 
låter dom löpa ut men man har ju inte gjort det heller utan man har ju förlängt dom fast man från 
början har pratat om att dom ska löpa. Då måste det ju ha på något sätt varit någon diskussion 
om att det kostar förmycket att låta dom här löpa ut utan att man flyttar fram 

TE: Nej det har aldrig varit någon diskussion om att det skulle kosta för mycket. Det har däremot 
kanske presenterats för oss är ju att av affärsmässiga skäl, som ett samlande begrepp, så för-
länger man eller man fördelar ut den här tiden på vilken man skall stänga dom här optionerna. 
Det här har ju Mats pratat om när han har refererat ut i sin dialog att han tyckt att det har varit 
liksom klokt att göra så, Mikael König har gjort det. Risk, som jag har upplevt det, har aldrig ifrå-
gasatt det dom har gjort sina kontrolleringar som vi har tittat på tidigare. Men vi kommer till nå-
got senare då är ju trots allt samma kvartal som vi är inne i, från mitten av oktober till sista de-
cember, att dom har inga justeringar att föreslå och att dom är överens med trading hur värde-
ringen ska se ut.

LL: Men när du säger av affärsmässiga skäl pratade ni inte om siffror i något sammanhang då?

TE: Nej, återigen resultatet och vad det blir, alltså i dom dagliga mail som kan ha kommit under 
en period där Crafoord och även via risks kommentarer så kan det ha varit så här att det är billi-
gare att göra så än att göra så här. Det är klart att affärsmässigt då så vill man ju välja det som 
är billigare om man rullar, eller vad du använde för terminologi, någonting så är det ett mindre 
problem om det då kostar någonting som är mindre. Men vad det är det har vi liksom inte vetat 
det har ju blivit sedan i den dagliga resultatutfall då det är ju där man har sett vad det har blivit. 
Det ansvaret har ju legat på trading att göra dom affärsmässiga, det har varit väldig tydligt att 
styrelsen ska inte ge sig in i dom överväganden när det gäller alltså vilka optioner, vilket lösen-
pris eller någonting. För det har vi inte kompetens och vi har inte möjlighet att vara aktiv i mark-
naden för det här är ju ett liksom mer än ett heltidsjobb.

LL: Den här nivåindelningen som finns på instrumenten, nivå 1, 2 och 3, den måste du ju vara 
bekant med.

TE: Dem var ju uppe då som jag sa tidigare när vi hade dom här årliga alltså när KPMG var 
med det var ju oftast på januarimötet där dom ., sedan fick vi ju löpande från revisionsutskottet 
den dialog som man hade haft med både ledningen och med revisorerna men då var dom med. 
Dom pratade då om vilken värderingsmodell vi hade, det här var en central fråga i bokslutet, att 
vi då gjorde vissa avsteg från det regelverk som finns IAS och vad det nu kan vara. Gör man det 
så får man då för att liksom för att göra rätt utöka sitt notpaket med att beskriva då vad det är för 
avvikelser och vad är det för tilläggsinformation då som behövs. Bland annat så är det ju att 
beskriva hur man definierar den här aktiva eller inaktiva marknaden då i dom här 1, 2 och 3 som 
du beskriver. Men det var ju mer ett processuellt agerande att väljer ni den här modellen vilket vi 
tycker att vi kan göra så måste ni också förklara dom här och dom här sakerna och det gjorde vi 
som jag kan förstå. 

LL: Men vilka instrument fanns det priser på, var det dom som låg nära i tiden eller långt bort i 
tiden?

TE: Jag vet inte.

ADV: Själva tillämpningen av värderingsmodellen har ju andra gjort.

TE: Där har ju jag aldrig varit nere, jag har aldrig 
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KN: Du känner väl ändå till vilka som ligger i 1, 2 eller i 3?

TE: Vilka instrument?
KN: Ja i tiden .

TE: Nej.

LL: Nej men vad är rimligt att tänka sig vilka instrument som ligger i 

TE: Jo men det är rimligt, är ju naturligtvis att ju närmare lösen du kommer ju aktiv marknad är 
det ju per definition så är det ju eller så borde det vara i alla fall. Ju mer likvid ett papper är 
desto mer troligt att du får ett pris. Det är om du ska göra någon slags logisk syn på det. Men att 
därifrån att säga att jag ska veta vilket instrument som har ett pris i marknaden som är relevant 
när .

LL: Men det är ju ändå rimligt utifrån det perspektivet då att tänka sig att värderingsproblemati-
ken finns på dom positioner som har lösen långt fram.

TE: Jo men, ursäkta jag, man blir ju naturligtvis jätte frusterad därför jag känner verkligen att det 
här har inte varit en fråga som jag över huvud taget har känt en oro eller funderat på. Du säger 
värderingsproblematik hela tiden. För mig har det aldrig funnits en värderingsproblematik. Jag 
har hela tiden känt mig trygg i att det resultat som har kommit fram har varit ett riktigt resultat. 
Den trygghet som jag landar i det är som jag säger, KPMG naturligtvis det är styrelsen som har 
sitt ansvar och gör sina saker naturligtvis. Jag hämtar ju min kunskap och trygghet som styrel-
seledamot från dom personerna jag möter. Där har revisorerna för mig en jätte viktig roll. Dom 
är oberoende, kommer in, dom har hela sitt team med 40 man som Helene på KPMG liksom sa 
i en artikel förra året. Dom säger att ni ska använda en teoretisk modell, ni ska inte bry er om 
edgen för det är ett dåligt mått det kan möjligtvis användas till något slags benchmarking syfte. 
Dom är inne och reviderar och vi har ingen smäll någon gång under dom år som jag är med, 
den enda smällen vi hade det är ju Kaj Nackstads påstående som visade sig att vi hade rätt. 
Jag må vara på det viset naiv men det är ju där jag bottnar och mitt förhållande till styrelsen att 
har vi bra arbetsinstruktioner, har vi Fi här som kommer med synpunkter. Dom synpunkter dom 
har är det någonting vi kan jobba in, vi ändrar ju löpande dom här instruktionerna efter dom 
olika utredningar som ATOS, Fi och som vi själva gör. Vi bryter upp beroendet mellan olika en-
heter i takt med regelverk och med dom synpunkter som kommer in. Vi tydliggör vad dom olika 
ordförandena ska göra i respektive bolag och vad VD ska göra. Det är ju där jag kan bidra och 
ha den djupare förståelsen. Sedan har vi utifrån det som jag upplever hela tiden fram till 17 maj, 
som du har skrivit där, fungerande rutiner. Det jag känner oro för det är att en verksamhet som 
inte tjänar några pengar som till och med förlorar pengar den äter ju det kapital som vi ska för-
ränta det är ju där som mitt problem är. Det har inte med värdering över huvud taget att göra.

KN: Man ifrågasatte aldrig detta det var ju en värdering ur going koncern perspektiv men ATM 
perspektiv? Man ifrågasatte inte för det kunde ju hända att man blev tvungen att göra sig av 
med dom positionerna man hade?

TE: Jo det är klart att i en sådan situation men då får du ju också ändra ., t.ex. vid det här mö-
tet den 17 maj, jag var med på telefon för jag skulle till tandläkare och försökte vara med i 40 
minuter. Jag hör den här diskussionen, man pratar och det fladdrar lite siffror. Det är någon som
säger –nej det är inte felvärderat till minus 500 och sedan lite andra synpunkter. Sedan säger 
väl Catharina Lagerstam att vi måste ändra det här resultatet i princip idag, alltså gå från en 
going koncern till någon form kalla det ATM men kalla det fire sale. Om man frågar dig, du har 
en villa eller bostadsrätt och har en uppfattning om vad den är värd och jag säger till dig att du 
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måste ge mig ungefär dom pengarna i morgon. Tror du att du får samma pris för den villan eller 
bostadsrätten då, nu lägger jag orden i munnen på som ni försöker göra på mig här, nej. Det är 
klart att det innebär en annan prisbild när du måste göra så. Min reaktion och flera andras reakt-
ion, jag var inte med på slutet av det mötet, var ju att jag kan ju absolut inte ändra någon redo-
visningsprincip förrän jag har hört vad revisorerna har sagt. Vi har ju haft ett sätt att förhålla oss 
till därför att det här skulle avvecklas under ordnande förhållanden med en going koncern prin-
cip. Skulle vi då helt plötsligt byta med det och det sedan skulle kunna vara fel ja då skulle vi 
verkligen kunna ha gjort någonting som styrelse som var oförenligt med vårt ansvar och 
 ohörbart  skyldigheter. Jag kände mig då den dagen inte alls mogen på väldigt fladdrande 
information ändra våra redovisningsprinciper. Där vill jag som oberoende ledamot ha den se-
kond opinion som kommer från revisorer och kanske t.o.m. ytterligare någon innan man fattar 
ett sådant beslut. Däremot så sa vi kontakta Finansinspektionen med en gång börja att jobba 
med den här nu får vi liksom ta i på annat sätt än vad det varit tidigare. I ett sådant ögonblick 
blir ju också förtroendefrågan .får sig ju en törn naturligtvis.

LL: Kommer du ihåg vad hon hade satt för värdeskillnad på det här mötet, vad hon sa för siff-
ror?

TE: Nej jag kommer inte ihåg jag vet att hon vid något tillfälle har sagt 800 tror jag men jag vet 
inte om det var vid det mötet.

LL: Men vad är det om inte edgen i så fall den bör väl ha varit det vid den tidpunkten.

TE: Det är möjligt att det är vad edgen är det vet inte jag. Men jag vill komma tillbaka till vad har 
jag haft att förhålla mig till, vilka indata har jag lagrat hos mig. Jag vill åter igen gå tillbaka till vad 
KPMG, som hände 2005, 2006, när man tydligt säger att edgen är inget bra mått därför att det 
innehåller inte rättvisande data. Det blir någon sorts råtankning av det som finns och det kan ju 
naturligtvis variera, du har säkert då dom som ligger väldigt nära i den här tabellen därför att det 
inte finns marknads .du är nära lösen eller något annat, du plockade ju fram en då som låg 
långt ifrån och dessutom var nära. Eftersom edgen inte var något problem så var det inte 
någonting som jag heller .

LL: Men fanns det någon annan problembild egentligen då den 17 maj än det hade funnits då 
t.ex. den 15 april?

TE: Ja problembilden var ju den att 15 april var ju att vi liksom kände en ..vi ville att det skulle 
hända något, vi ville komma vidare med det här. Vi ville liksom på något sätt lämna den här frå-
gan genom att bli av med den här avvecklingen. När en ledning eller VD liksom inte får saker ur 
händerna, det har man ju råkat ut för själv, så får man en överrock eller någon sätter dig ner
–hur kan du fixa det här och att liksom tummen på. Det var ju då dom började gå in, när dom 

ägnade sig mer tid och satte sig ner med trading och skar igenom, vad vet jag, jag vet inte riktigt 
hur dom .ni får väl fråga dom som var med i den här gruppen. Men hur dom kom fram till sina 
då väldigt olika, det var ju inte så att dom hade en gemensamhet heller så att om det var edgen 
så fanns det olika edge i så fall.

LL: Hur kan det göra det?

TE: Ja men du säger att , om du säger .du påstår att dom 800 milj var inte det edgen säger 
du. Då säger att det kanske det var men dom då som tyckte något annat om någon som tyckte 
500 eller 300. Om 800 var edgen vad var dom andra talen för någonting då, förstå du vad jag 
menar?
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LL: Ja jag förstår att ni har talat om ATM eftersom det är rak volatilitet om man sätter till mark-
nadspriser då får man ju någon sorts vega sammanställning och den bör väl ha varit 800 vad 
jag förstår.

TE: Åter igen vega är ett begrepp som har kommit 

LL: Det inte heller någonting som ni .

TE: Nej men alltså jag kan inte bedöma om en viss vald volatilitet om det är rätt eller fel. Jag 
har inte den kunskapen och det är därför vi har den process och kontrollfunktioner med männi-
skor som man vill tro och tar man Fredrik Crafoord som har varit framgångsrik trader under så 
många år så gör man ändå den bedömningen att det här är en person som kan det. Mikael Kö-
nig har jobbat med trading själv, Stefan Dahlbo kanske inte har jobbat med trading på det sättet 
men har ändå varit VD för HQ Bank tidigare. Jag har ju människor runt omkring mig som har 
långt mycket mer djupare både kunskap om optioner eller vad du må kalla det men också som 
lever väldigt nära verksamheten. Det har ju skapat en trygghet hos mig och jag har naturligtvis 
haft som utgångspunkt att fullgöra mitt styrelseuppdrag med omsorg och använda den här kun-
skapen på bra sätt. Men min kunskap har legat kanske delvis på andra områden alltså som kan 
ha varit, det låter som om vi bara diskuterade trading men det som vi kanske jobbade mest med 
på styrelsemötena i HQ Bank var ju all kreditgivning, alla depåer. Mig veterligen så har HQ ald-
rig haft en kreditförlust men det var en sak som var enklare för mig att tränga igenom jag såg 
vilka det var och kunde se vilka säkerheter dom hade, vi hade bra rutiner för det. Det var rätt 
mycket fastighets relaterade personer som både var privat exponerade kanske mot fastigheter 
men också med sina bolag. Där kunde jag ge en bedömning av –tycker marknaden att det här 
är en riskbenägen person, vilken typ av affärer gör han eller hon, hur uppfattas deras bestånd 
utifrån något slag värdeperspektiv i marknaden. Den typen av kunskaper kunde jag ju bli mer 
djup i och relatera förhållanden till och inspel. Det är kanske därför jag utstrålar väldigt mycket 
frustration och det ju precis vad jag känner naturligtvis inför det här. För mig finns det ett före 
och efter 17 maj.

ADV: I anslutning till din fråga Leif om nivåerna bara så vill jag påpeka det att när ni tittar på det 
här titta på revisionsrapporterna därför att det framgår där att revisorerna har tittat på tillämp-
ningen av värderings .ohörbart  och gått in och tittat på enskilda positioner. I revisorernas 
arbete har ingått att kontrollera att värderingsmodellen tillämpas på rätt  ohörbart . Jag att 
om då inte har slagit larm och Tomas påpekade ju det att Dyrefors på bolagsstämman i april 
2010 sa att  ..ohörbart . efter då att ha tittat på tillämpningen. Allt är så enkelt i efterhand att 
säga –tittade du på det här, men låt oss flytta tillbaka till vad som sas vid varje tillfälle då tror jag 
att det är viktigt för Tomas här att titta vad revisorerna gjorde och iakttog och ställa frågan –
skulle han ha gjort någonting annorlunda.

KN: Jag har ingenting mer men har du själv någonting som du vill tillägga som du tycker ska 
vara med här.

TE: Ja jag tycker ibland kanske i något mer utvikande svar då har fått försöka få fram det här. 
Jag tycker att precis som Peter inledningsvis sa att läs våra inlagor som också beskriver hur 
alltså vilken miljö som jag har funnits och vad jag har haft att förlita mig på och hålla mig till. Jag 
känner mig personligen extremt trygg att jag inte någon gång har sett någonting som jag borde 
ha reagerat annorlunda på under den perioden. Sedan kan man ju alltid som med facit i hand 
säga att inte jag uppenbarligen ingen annan av mina kollegor har i varje fall flaggat för det i sty-
relserummet. Sedan vad var och en har vetat det får ni försöka klara ut men 

KN: Men avvaknandet eller påpekandet kom den 17 maj?
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TE: Ja, men för mig var det ett traumatiskt möte för det var som om fötterna hade ryckts undan 
för mig alltså i hur man bottnar i arbetet i styrelsen och sådant där.

KN: Någon annan som har någonting att tillägga?

LL: Vi kan komma att använda oss av förenklad delgivning att vi skickar ut materialet. Om du är 
bortrest under en längre tid måste du höra av dig.

TE: Under närmaste året har jag inga planer att resa bort längre än någon vecka.

Förhöret avslutat klockan 11.20.
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Carolina Dybeck Happe delges följande:

Förundersökning angående misstanke om grovt bokföringsbrott, svindleri och trolöshet mot huvudman, 
alternativt misstanke om medhjälp till angivna brott, inleds mot:

Carolina Dybeck Happe (Styrelseledamot i HQ AB )
Skäligen misstänkt.

Bakgrund
Av bland annat Finansinspektionens utredning framgår att Banken i årsredovisningarna för 2008 och 
2009  redovisat värdet på tradingportföljen till betydligt högre belopp än vad en
värdering byggd på tillgänglig marknadsinformation (köp/sälj/avslutsnoteringar) hade givit.
En värdering utifrån tillgängliga marknadsdata istället för den teoretiska värderingsmodell
som använts hade för 2008 fått en resultateffekt på mer än -300 MSEK. För 2009 hade
resultateffekten överstigit -600 MSEK. För det fall tradingportföljen i årsredovisningarna värderats uti-
från tillgänglig marknadsinformation hade Banken och HQ AB redovisat förlust istället för vinst angivna 
år. Av årsredovisningarna hade då också framgått att Banken varit underkapitaliserad från december 
2008. 

Enligt vad som framgår av tillgängliga dokument har ledande befattningshavare i såväl Banken som HQ 
AB fortlöpande varit informerade om att bokfört värde på tradingportföljen
avvek från de marknadsnoteringar som fanns tillgängliga (den så kallade edgen) och att
avvikelsen varit mycket betydande. 

Bedömning
Det finns anledning anta att Banken i årsredovisningarna för 2008 och 2009 redovisat ett för högt värde 
på tradingportföljen. Detta har medfört att det med ledning av bokföringen inte i huvudsak gått att be-
döma rörelsens ställning och ekonomiska resultat.

Det finns anledning anta att årsredovisningar för 2008 och 2009 innehållit vilseledande uppgifter avse-
ende HQ-koncernens och Bankens ekonomiska ställning och resultat och att spridandet av dessa uppgifter 
bland allmänheten och företagets intressenter varit ägnat att påverka bedömandet av HQ-koncernen i eko-
nomiskt hänseende och därigenom medfört skada. (BrB 9:9 2st)
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Det finns anledning anta att utdelning för 2008 och 2009 inte skulle ha ägt rum om
det av årsredovisningarna framgått att resultatet varit negativt och att Banken varit underkapitaliserad 
sedan december 2008. Utdelningarna från HQ AB har möjliggjorts 
genom överföring av medel från Banken. Förfarandet har inneburit skada för HQ AB/Banken.

Förhöret återupptaget klockan 09.35 efter att Dybeck Happe läst igenom gärningsbeskrivningen.

KN: Vad är din kommentar till det du har läst igenom?

LGB: Får jag bara bryta in lite kort innan.

KN: Javisst.

LGB: Vi har ju läst det här och vi ser ju här att det står ett antal brott, oaktsamhetsbrott och upp-
såtliga brott. När vi läser igenom det här, gärningsbeskrivningen, kan vi inte se att sägs någon-
ting om vad Carolina har gjort för någonting i detta sammanhang. Det är inte så att vi vill krångla 
eller så, Carolina tänker var med på förhöret, men pga. att det här är så allmänt hållet så måste 
även dom svar som kommer från Carolina bli väldig allmänt hållna. Vi får se tiden an hur fråge-
ställningar blir om vi tycker att ni måste på något vis speca mera i detalj vad Carolina har gjort 
sig skyldig till.

KN: Okej.

LGB: Det är dom inledande ord jag vill ha sagt.

KN: Din egen kommentar till det du har läst igenom?

CDH: Ja det är ju samma.

KN: Din inställning till dom påståenden som finns där i första stycket?

CDH: Att det inte stämmer.

KN: Har du någon mer vidareutveckling av det?

CDH: Ja, kommentaren är väl att ni har väl baserat det på att edgen skulle vara det riktiga värdet. 
Det värde man borde ha redovisat bokföringen till. Om man gjort hade gjort det på det sättet då 
hade man fått annat värde på den och det skulle vi ha eller hade vi förstått och därmed så har vi 
gjort fel.

KN: Det menar du är helt felaktigt. Om vi börjar med lite grunddata, din utbildning och dina 
tidigare sysselsättningar.

CDH: Civilekonom från Uppsala Universitet. Började arbeta på lite olika ställen på EF, Språkre-
sor var där på konsultbolag 2 år, mellan 2000-2002. Därefter var i Tyskland för Assa Abloy där-
efter i England för Assa Abloy för att sedan då 2010 eller 11 så har jag varit det sista året på 
Trelleborg för att nu igen gå tillbaka till Assa Abloy, fr.o.m. 1 mars.
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KN: Vad var dina arbetsuppgifter på Assa Abloy?

CDH: Jag var ekonomichef i Centraleuropa dom första 5 åren sedan har jag varit ekonomichef 
för divisionen Imea som är en del där Tyskaland ingick och nu är jag ekonomichef för gruppen 
Assa Abloy. På Trelleborg var jag samma, ekonomichef under det året.

KN: Har du någon erfarenhet tidigare, förutom när du suttit i styrelsen för HQ, av bank, värde-
pappersbolag eller tradingverksamhet?

CDH: Nej.

KN: Du har suttit i styrelsen sedan 2003. I vilken egenskap har du varit med i styrelsen?

CDH: Min far satt innan mig och satt ganska många år i olika delar av HQ sfären och varit aktiv 
där. Han fyllde 70 då och det är lite så där regel att när man fyller 70 så ska man inte sitta kvar i 
styrelserna då avgick han och tog över hans roll där.

KN: Är det i egenskap av större ägare eller?

CDH: Ja det får man säga.

KN: Har du någon aning om hur många procent?

CDH: Då?

KN: Ja.

CDH: Aktieägandet var ju väldigt spritt och dom stora aktieägarna var ju Öresund…

KN: Ja jag tänkte på familjens.

CDH: Ja just det, jag skulle säga att det rörde sig väl om 2 procent men det var ändå dom fem 
största ägarna.

KN: 2005 togs ett beslut om att skicka den här tradingportföljen till Tyskland för en kontrollvär-
dering. Varför gjorde man på det sättet?

CDH: Ja just det då var Patrik Enblad VD och KPMG revisorer med Kaj Nackstad som huvud-
revisor. Från revisionsperspektiv så är det bland dom, för det här bolaget, svårare sakerna att 
värdera och balansräkningen är säkert tradingportföljen. Anledningen till att varför den skicka-
des det kan jag inte svara på men jag vet att Patrik och Kaj pratade om det och man bestämde att 
den skulle skickas till en extern part för en kontrollvärdering för att vara säker på att den värde-
rades rätt. Den kom sedan tillbaka, då rapporterades att den både hade varit där och att värdet 
faktiskt var, enligt dom då som hade värderat den här externt, högre än vad vi hade i våra böcker. 
Vi hade en försiktigare värdering.

KN: Fanns det några farhågor för att portföljen skulle vara felvärderad 2005?
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CDH: Inte mig veterligen utan jag tror här att det var mer för att se, det är inte helt lätt att vär-
dera en sådan här portfölj, och det var väl en säkerhetssak att man då gav det till en ytterligare 
extern part. Men om det var från KPMG:s sida eller Patriks sida det vet jag inte.

KN: Framme vid 2007 var det något förslag om att den skulle ingå i någon hedgefond, varför då?

CDH: Där får man gå tillbaka lite i tiden. Om man tar det från min fars synpunkt och även min 
egen synpunkt så handlar det ju om att bygga ett bolag som långsiktigt har ett så stort värde som 
möjligt för aktieägarna. Det som långsiktigt skapar värde i den här typen av bolag är ju intäkter 
som återkommer. Så att man bygger på någonting som är gärna medarbetare oberoende också. 
Det var i högsta grad private banking eller fondförvaltningen men tradingen hade funnits med 
där länge och gått väldigt bra så att i ledningen så tyckte man naturligtvis att vi tjänar ju pengar 
på det här. Det är ju lite styrelsens jobb att se strategiskt var är det vi ska vara framåt, vad är vis-
ionen framåt. Det hade varit diskussioner under flera år om dom olika delarna i bolaget och vad 
vi långsiktigt skulle satsa på. Både jag och min far tyckte att det definitivt var på private banking 
och fonder där värdet låg i långsiktigt. Även om man tjänar pengar på tradingen så var det ingen-
ting som gav aktieägarevärde i det långa loppet. Den diskussionen har liksom alltid förts som en 
del av strategin. År 2007 gick det så långt att styrelsen pratade med ledningen, främst Patrik, om 
att –javisst vi tjänar pengar på det här men det är ändå ingenting som vi ska ha långsiktigt därför 
att det tillför inte bolaget värde på det sättet. Patrik var med på det här och frågan var –hur gör vi 
då? Det var redan då så att dom huvudansvariga för tradingen hade ju en stor del av vinstdelning 
i tradingresultatet. Då var ett sätt att komma ur det var att göra en hedgefond av tradingen.

KN: Var det hela tradingen?

CDH: Ja, jo i princip. Det kan vara så här att för kunderna i HQ så kan det finnas en liten, liten 
bit som man kallar för market making som tekniskt sett också är trading som man skulle kunna 
behöva ha kvar för att kunderna i det vanliga HQ behövde det. Men i princip så kan man säga att 
hela tradingen skulle läggas i en hedgefond och därmed avvecklas från HQ:s lånsiktiga affärer. 
Det var bakgrunden till att vi då tog det beslutet och i uppdrag åt VD och ledning att titta på hur 
det skulle göras och komma fram till en lösning till hur den här hedgefonden skulle kunna läggas 
upp och hur det tekniskt skulle gå till.

KN: Vad jag förstår blev heller ingenting av med hedgefonden och vad var anledningen till att 
det inte blev någonting?

CDH: Det som hände var att, under/mitten av 2007 pratade vi om hedgefond, under hösten för 
det första så hoppade Patrik av och samtidigt var det även skakigt på marknaden. Tittar man på 
hur det gick allmänt så blev det skakigare på börsen också. Carnegie hade sin stora tradingpro-
blem och var naturligtvis en av dom stora motparterna i dom här positionerna, det är inte jätte-
många som tradar i det här. Det som hände var att under våren så kom nya VD:n tillbaka och sa 
att –förutsättningarna för att göra en hedgefond av det här är inte riktigt där ännu. Styrelsens 
kommentar var att -ja men det är faktiskt så här att strategiskt så har ingenting förändrats för vi 
ska fortfarande långsiktig inte hålla på med det här. Det tillför inte långsiktigt värde för aktieä-
garna utan uppdraget kvarstår. Man får hitta ett annat sätt då att komma ur den här delen av verk-
samheten då sa vi att han fick uppdrag att göra det på bästa sätt. Att på ett kontrollerat sätt lägga 
ner all trading som inte var den här lilla biten som vi pratade om som skulle kunna vara nödvän-
dig för kunderna fortfarande. Det betyder att huvuddelen skulle avvecklas.
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KN: Då är vi framme 2008?

CDH: Ja början mitten, ja just det att lägga det i en separat portfölj till och med. Allt i den här 
separata portföljen är det som ska avvecklas.

LL: Vem fick uppdraget att göra det?

CDH: I styrelsen pratade vi med VD:n så i praktiken blir det VD och han får ju själv bestämma 
vem som exakt gör vad i bolaget.

KN: Du säger att ni skulle avskilja och i praktiken bara behålla market maker biten. Om man ser 
relationen i omfånget i portföljen vad var det?

CDH: Min uppfattning är att, jag kan inte svara i procent, säkert 90 procent var det som skulle 
upphöra som vi inte skulle hålla på med.

KN: Kommer du ihåg eller känner du till vilka positioner det var?

CDH: Nej för att vi tittade aldrig på positionerna i sig, det gjorde vi inte utan det var totalen som 
var uppe.

KN: Har du en aning om, om det var svenska eller några andra?

CDH: Nej inte vid det tillfället.

KN: Fick du den informationen senare?

CDH: Jag vet att det någon gång nämndes men det måste ha varit mycket senare. Vi ska se om 
det här var 2008 så var det i slutet av 2009, tror jag, var det i alla fall en kommentar från VD om 
att i, det vi kallar avvecklingsportföljen, så fanns det inga av dom illikvida positionerna kvar utan 
det fanns bara DAX och OMX optioner. Det är mig veterligen första gången det pratades konkret 
om några typer av instrument.

KN: Sa du 2009 den senare delen?

CDH: Ja.

KN: Då informerade VD om att det bara var dom likvida, var det så, uppfattade jag dig rätt?

CDH: Man ska vara försiktig. Han sa att i den här avvecklingsportföljen så fanns det i princip 
bara två typer av positioner kvar dom var i DAXS och OMX. Jag vet inte om han sa att dom var 
likvida eller inte men min uppfattning är att DAX är ju den Tyska börsen och OMX är ju vår 
storlista så det borde ju vara dom positioner som är av den karaktären. Men jämfört om man har 
en option på något litet bolag som det knappast handlas i så är dom säkert mycket svårare.

KN: Då när man beslutade om att man skulle avveckla portföljen hur såg avvecklingsplanen ut i 
framtiden?
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CDH: Då var det ju lite olika för 2007, det var hela tiden klart att den skulle avvecklas under 
kontrollerade former. Därför att man inser ju att har man en option som löper till en viss tid, om 
du gör någonting väldigt tidigt på den så kan du få helt andra priser än om du låter den löpa ut. 
Vi ville i alla fall att man skulle under kontrollerade former avveckla den. Då 2007 var tanken att 
göra om den till en hedgefond, inom ramen för det. Från 2008 då var ju hedgefond inte längre 
med i bilden men den skulle fortfarande avvecklas kontrollerat. Det rapporterades också på mö-
tena att det fortgick, det rapporterade också att, utan att gå in på detaljer, det varit större förfall 
och att det går framåt, risken minskar och som jag sa där 2009 också att jag kommer ihåg att det 
var, att det bara fanns dom två typen av instrument kvar.

KN: Instrumenten fick du information av från VD?

CDH: Ja på styrelsemötet, jag har för mig att det var under, som jag sa, 2009 det nämndes i alla 
fall instrument. För annars så pratades det inte exakt om vilka instrument det var. Det hade ju 
inte varit någon mening heller för att…., det är instrument man måste förstå dom precis vilken 
aktie det är, på vilken löptid och vad du har emot det. Du säkrar även dom så det var inte upp till 
oss att vi skulle titta på enskilda instrument och så där, det hade inte fungerat.

KN: Men var det några optioner avseende aktier, var det inte enbart indexoptioner?

CDH: Det vet jag inte.

KN: Det känner du inte till?

CDH: Nej. Jag skulle tro att det var på aktier också från början.

KN: När ni bestämde att den skulle avvecklas fanns det några tidsperspektiv? Du säger under 
kontrollerade former vad innebär det?

CDH: Ja, optioner har ju löptider, om man inte gör någonting så kan man ju ha kvar den tillslöp-
tiden går ut då är den per definition stängd efter det. Men vi satte inga konkreta tidsramar, sa att 
du måste göra si och så mycket till det och det datumet utan det var uppdrag till VD att han 
skulle tillsammans med det här specialistteamet och gänget från tradingen att göra det. Att stänga 
men göra det under kontrollerade former så att man då skulle se till att det inte var några aktieä-
gare eller någon som tog skada av det.

KN: Du säger teamet som kunde det här vem var det som fick ansvaret för just den biten, känner 
du till det, just den här portföljen?

CDH: I styrelsen så var det VD och så var det Micke som var VD. Det var ju till VD som vi gav 
uppdraget sedan var det upp till honom att bestämma hur det skulle utföras. Min uppfattning är 
att Fredrik Crafoord var ju med hela tiden som en av dom starka personerna inom investment 
banking och inom tradingen. Men vem som konkret stängde positionerna kan jag inte svara på.

KN: Du sa att du fick information och rapporter hur det fortlöpte. Av vem fick du den informat-
ionen, du har nämnt VD, var det någon annan som även lämnade information?
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CDH: Det var på styrelsemötena som huvudsakligen VD pratade om det här. Han var ju den som 
föredrog hela rapporten i bolaget. Det brukade bara han som var där när det rörde verksamhets-
beskrivningen. Någon gång per år var Crafoord med och pratade också men det behövde inte 
nödvändigtvis röra just trading utan det kunde vara investeringar och alternativa investeringar 
eller liknande också.

KN: Revisionsutskottet skulle ju serva både Banken och HQ AB. Fick du någon information från 
revisionsutskottet inför styrelsemöten?

CDH: Alltså revisionsutskott har mig veterligen alla bolag som är noterade idag och det hade vi 
också. Det var i alla fall till AB:t, ja det var nog samma för banken men jag är inte 100 procent 
säker på det. Det var vårt revisions utskott i alla fall i AB:t. Dom var med varje gång vi hade 
möte och avrapporterade i vanlig ordning alla frågor som man gör. Om dom avrapporterade 
någonting om tradingen……, jag har för mig att dom rapporterade att stängningen fortgick. Dom 
rapporterade naturligtvis också samarbetet med revisorerna och även inför kvartalsrapporter och 
årsredovisning så kommenterade dom ju alltid samarbetet med revisorerna och värderingen av 
tradingportföljen som var en del av revisionen.

KN: Vem var det som lämnade informationen från revisionsutskottet?

CDH: Kurt, han var ordförande i revisionsutskottet, Kurt Lönnström.

KN: Man pratade om avveckling hur det skulle gå till, det skulle ske under ordnade former. 
Fanns det några beslut om eller limiter att det fick tas några förluster för att kunna avveckla det 
här?

CDH: Det fanns ju vanliga testinstruktioner och limitar vilken risk man får ta och liknande. Var 
det gäller tradingen så var dom naturligtvis i banken det var ju där dom tog dom besluten vilka 
limiter det skulle vara både för risk och vad dom fick ha för ON-risk eller vad man fick ha för 
annan typ av risk. Det fick dom ta i banken, vi hade inte satt någon från styrelsen någon limit om 
vad dom fick eller inte fick förlora. Det är ju svårt det kan man inte bestämma heller utan om 
man säger att dom ska stänga då hade dom väl snarare fått informera oss i sådana fall vad det 
hade kostat. Det gjorde dom ju i praktiken det dom stängde såg vi ju på resultaten på kvartalen 
vad det kostade.

KN: Fick du någon sådan information att det tagits några större eller mindre förluster i och med 
att positionerna stängdes?

CDH: Det var ju så att tradingen hade gått plus sedan urminnes tider i alla fall så länge jag har 
varit med och mig veterligen även innan det. Efter att vi 2007 tog beslutet blev ju också mark-
naden i och för sig skakigare andra halvan och Carnegie hände. Men det var första gången i 
samband med det kvartalsbokslutet som vi såg att det var förlust på tradingen, jag tror att det var 
15 milj.

LL: När sa du att det var?

CDH: Det måste ha varit i slutet av 2007 och beslutet att göra det togs väl i mitten ungefär.
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KN: Hurdant såg det ut fram över då, 2008 och 2009?

CDH: Under 2008 var marknadsmässigt ett ganska dåligt år men ett bra år för HQ så det gick ju 
bra för bolaget. Tradingen under det året knappt 60 totalt minus för tradingportföljen. Vi fick 
varje kvartal som en del av kvartalsrapporten men även i presentationerna såg vi då resultatet av 
transaktionerna. 2009 var det nog knappt 30.

KN: Du nämnde att inför kvartalsrapporten fick du information?

CDH: Ja vi fick ju alltså en draft kan vi kalla den för på kvartalsrapporten. På varje styrelsemöte 
hade VD en verksamhetsgenomgång eller verksamhetspresentation där han gick igenom hela 
verksamheten dom olika delarna. Det var ju private banking och investment banking som en del 
av investment banking var ju även tradingen.

KN: Fick du dig något mer dig tillsänt per brev eller mail?

CDH: Nej utan jag skulle säga att det var typiskt för styrelseuppdrag att inför mötena så fick vi 
ju då underlaget till mötena det var ju rapporten där det var rapportdags då men annars var det 
verksamhetsberättelse från VD. Dom vanliga underlagen som man får var det gäller förändrade 
attestinstruktioner eller liknande men inget annat.

KN: Men den information som du fick angående portföljen var att den avlöpte som det var tänkt?

CDH: Ja.

KN: Vet du om det under 2009 var några diskussioner om att avveckla hela eller delar av portföl-
jen här och nu?

CDH: 2009?

KN: Eller vid något annat tillfälle.

CDH: Ja jo jag förstår det. Nej vårt beslut stod ju sedan var det upp till VD och skulle naturligvis 
ta hjälp av dom som ansvariga för tradingen att göra det på bästa möjliga sätt. Nej utan det var 
det som rapporterades på mötena bara.

KN: Det finns ett stort material här. Jag har då ett mail här där man skriver inför ett styrelsemöte 
i augusti 2009 så har Curt Lönnström framfört att det eventuellt skulle kunna var problem med 
värderingen i portföljen. Är det någonting som du kommer ihåg?

CDH: Nej. Då måste jag tänka i augusti 2009 hade jag förmånen att få tvillingar precis i början 
av augusti 2009. Jag funderar på om jag ens var med då. Dom hade något möte precis när jag 
fick barnen och då var jag inte med av förklarliga skäl. Jag har inget minne av att jag skulle ha 
hört Curt berättat det i revisionsutskottet att det skulle ha varit problem med det.

KN: Det är inget av styrelsemötena där på hösten som du har varit med på som eller fått inform-
ation om där man räknade på vad det skulle ha kostat att stänga hela portföljen eller delar av 
den?
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CDH: Nej.

KN: Vi pratade tidigare om hur portföljen gick. Vad jag förstår så gick tradingen inte så bra det 
4:e kvartalet 2009, den gick sämre i alla fall. Vad var förklaringen till det? Vilken information 
fick ni om varför det gick sämre 4:e kvartalet?

CDH: Just 4:e kvartalet 2009 nej jag har inget minne av att det skulle ha varit någon speciell 
förklaring varför det skulle ha gått sämre då. Det jag uppfattade var att det här var inom ramen 
för stängningen plus en skakig omvärld vad det gäller börsen allmänt och färre motparter att göra 
handel med vad det gäller trading men ingenting annat.

KN: Jag vet att Mikael König var ute och pratade om att spreadarna hade blivit mindre, var det 
någonting som ni pratade om på styrelsemötena och att det skulle ha varit en anledning till att 
tjäna mindre med pengar?

CDH: Det kan stämma att det skulle ha kunnat vara så med tanke på att ….ohörbart…. men det 
är inget jag kommer ihåg.

KN: I början så pratade vi om edgen, gärningsbeskrivningen. Edgen var det något som du hade 
löpande information om?

CDH: Nej, den gång edgen över huvud taget nämndes var när revisorerna gjorde sin årsgenom-
gång. Alltså året är slut då är revisorerna med på styrelsemötet i början året därpå där dom går 
igenom sin revision av året innan. En del av revisionen var naturligtvis att revidera balansräkning 
och därmed tradingens värdering. Det är som sagt en komplex apparat då gick dom igenom med 
oss och förklarade hur den var värderad då kom uttrycket edge upp men det var bara då som det 
var uppe.

KN: Du har aldrig hört ordet edge tidigare?

CDH: Nej.

KN: Det var då på styrelsemötet som var i januari 2010 då det kom upp det här med edgen?

CDH: Nej det hade varit uppe flera år innan. Jag skulle att det var uppe som en del av revisionen 
under ett par år innan. Jag kan inte komma ihåg när det var första gången jag hörde det. Men som 
en del av förklaringen när man gick igenom just tradingen och just värdering i balansräkningen 
av tradingportföljen så var frågan -hur är den värderad. Då förklarade KPMG för oss att man 
hade tagit marknadsdata där dom var relevanta och där kvalitén tillräckligt bra. Sedan fanns det 
en del där det inte fanns någon marknadsdata som gick att använda den var inte kvalitativ okej. 
Då hade man valt att använda marknadsdata där det var bra och där det inte var så hade man an-
vänt en teoretisk modell och den var baserad på historiken och historisk volatilitet, rak volatilitet 
och det var värdet på dom instrument där det inte fanns tillförlitliga marknadsdata. Summan av 
det var hur hela tradingportföljen värderades i balansräkningen. Det var enligt dom och ledning-
en det mest riktiga sättet att värdera tradingportföljen på.

LL: När vi pratar om edge är det per balansdag? Inte dagarna innan eller över tiden? Är det bara 
på balansdagen det diskuterades?
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CDH: Ja och dess utom, vilket är värt att nämna, att revisorerna så ju då hade granskat, för det 
här är ju värderingen av tradingen i balansräkningen var ju ändå en viktig del så det här är ju 
någonting dom hade granskat ordentligt varje år. Så det var ju inget nytt utan det var ju en av 
deras huvuddelar att titta på i revisionen. Då förklarade dom för oss vad edge var, dom gick 
också igenom varför det fanns en edge och som jag förklarade hur den beräknades. Varför den 
här metoden, totalen, att använda marknadsvärden där dom var riktiga och sedan den teoretiska 
värderingen på resten för det var det mest rättvisande sättet att redovisa tradingportföljen i ba-
lansräkningen.

KN: Så att det här med edgen det hade varit uppe redan 2008 och 2009?

CDH: Ja men med förklaring om varför den inte var riktig. Varför det inte var rätt att ta de dom 
kallade för marknadsvärde på alla instrument och även instrument där det inte fanns några mark-
nadsvärden på.

KN: Varför var inte edgen så viktig?

CDH: Inte riktig, jo det dom förklarade var att på en stor del av instrumenten fanns det mark-
nadsdata som var helt riktiga och relevanta och var så pass, vad ska jag kalla det för, frekventa 
typer av instrument att dom passade och kunde användas. Naturligtvis är det ju bäst vad det gäl-
ler hela balansräkningen att använda marknadsdata där det finns. Men där det inte finns mark-
nadsdata eller där det finns den typen av data där kvalitén är så pass dålig att det blir fel då måste 
man hitta ett annat sätt att värdera den på. Revisorerna förklarade då att det här var det bästa sät-
tet att värdera dom övriga instrumenten och att deltat mellan den, vad ska jag kalla det för, möj-
liga värderingen och den värderingen dom hade valt det var den s.k. edgen. Det var därför som 
dom också förklarade varför den inte var så att säga, varför det inte var rätt att ha det totala be-
loppet på balansräkningen.

LL: Men minskade edgen med tiden med tanke på att du sa att under hösten 2009 så hade man 
enbart instrument på DAX och OMX i likvida marknader, hade den minskat vid den tiden då?

CDH: Jag kan inte svara på det i detalj för det var bara uppe då vid årsboksluten över huvud ta-
get. Eftersom revisorerna sa att det var en beräkning som inte var relevant eller inte viktig för 
värdet så la vi inte vikt vid den.

LL: Men du var inne på att hösten 2009 så fick ni information om att man hade begränsat in-
strumenten till DAX och OMX på likvida marknader .

CDH: Det var i alla fall sagt att det var dom två typerna av instrument som var kvar i avveckl-
ingsportföljen.

KN: Det säger man då hösten 2009 eller man det var VD sa du som informerade?

CDH: Ja den som var talare på det styrelsemötet det var med stor sannolikhet VD.

KN: Men om man då under hösten 2009 informerar om att dom positioner som var kvar är 
OMX-positioner och DAX-positioner som är likvida….
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CDH: Ja eller man säger att det är OMX och DAX, dom är säkert likvidare än många andra po-
sitioner i enskilda bolag. Men sen får man se till hur marknaden i stort var samtidigt och hur det 
såg ut på börsen och hur det såg ut i världen för det är ju en risk så att säga volatiliteten har ju 
göra med risken. Det är ju naturligtvis beroende på hur omvärlden ändrar sig så ändrar sig även 
risken.

LL: Det är ju risken nu pratar vi om värdet här det är ju en annan sak hur risken utvecklas.

CDH: Ja men risken…. I en osäker värld så blir det ju en större risk, man vet inte vad som kom-
mer att hända det blir större risk och då får man ju betala mer också.

LL: Ja då förändras värdet också på optionerna.

CDH: Även om man har kvar samma option så kan ju värdet på den se annorlunda ut beroende 
på vad som har hänt runt omkring.

KN: Om man har det mesta i likvida optioner varför hade man då en sådan stor edge?

CDH: För det första så kan jag bara svara på vad edgen så att säga bara var uppe då vid de här 
årsboksluten. Det blir ju lite av en ögonblicks bild och igen då eftersom revisorerna ansåg att det 
här var rätt sätt att värdera den totala portföljen. Att använda där det fanns bra marknadsvärden 
och sedan teoretisk där det inte fanns eller där det inte var bra kvalité i så förutsatte vi att det här 
var totalt sett det bästa sättet att värdera portföljen på att det var rätt så.

KN: Om man utgår från dig själv den information du fick av vilka personer var det? Du nämnde 
revisorer och VD var det av några fler?

CDH: VD körde dragningarna på verksamhetsberättelsen möjligen någon gång med Crafoord 
som support. Kurt pratade för revisionsutskottet och revisorerna var med på årsbasis som ju är 
helt normalt för bolagen att man gör efter en årsredovisning. Det var egentligen dom.

KN: Vad jag förstår var den information du fick positiv i den mening att den inte skapade någon 
oro, du förlitade dig helt. Du gjorde inte några egna sorts värderingar, jag menar egna undersök-
ningar, för du är ju ändå hemma med materian lite mer kanske än många andra som satt i styrel-
sen?

CDH: Egna värderingar att jag skulle ha….

KN: Ja eller några undersökningar.

CDH: Ja, det var väldigt svårt att göra egna undersökningar då skulle man i sådant fall varit 
tvungen att gå in i tradingrummet och gå igenom positionerna. Vad jag har förstått så var det 
väldigt många olika positioner också och det tror jag inte hade varit lämpligt för en styrelseleda-
mot att göra på det sättet.

LL: Vilka i styrelsen var det som var insatt i sådana här frågor när det gäller värdering av tra-
dingportföljer?
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CDH: Portföljen osedd då så skulle jag säga att det inte är lätt över huvud taget. Därför hade ju 
även revisorerna valt den här blandade metoden tillsammans med tradingansvarige och VD för 
banken. De var nog dom enda som skulle kunna vara på den nivån att dom skulle kunna värdera 
det riktigt. Man skickade ju t.o.m. i väg den, som du var inne på där, 2005 för säkerhets skull 
eller för att få någon typ av third opinion då på vad värdet skulle vara på den här portföljen. Jag 
tror inte att i styrelsen var det väl ingen som var expert. Alltså Patrik, gamla VD:n, hade ju arbe-
tat på tradingen, Mikael König hade också arbetat på tradingen så dom kunde det. Nu är det 
länge sedan men Böös som satt i styrelsen är ju också gammal VD han borde väl ha kunnat det. 
Dahlbo antar jag men jag ska inte spekulera om det för det är inte lätt att värdera det kan man 
inte säga att det är. Dom som har arbetat med det praktiskt skulle jag tro är dom som kan värdera 
den och revisorerna förutsätter jag.

KN: Åter igen edgen var det inga diskussioner om edgen? Att edgen var mer eller mindre vid 
vissa tillfällen att den gick upp och ner.

CDH: Nej därför att hela upplägget var ju förklaringen till varför edgen uppstod och varför den 
inte var viktig. Det var s.a.s. en avvikelse på där dom s.k. marknadsvärdena antingen inte var av 
tillräckligt bra kvalité eller det inte fanns några. Då gjorde man den här teoretiska beräkningen 
på den delen av portföljen och det tillsammans med den andra delen gav den mest rättvisande 
bilden. Det här förklarade ju revisorerna för oss och därför så ansåg vi då okej, då stämmer ju 
det. Vad jag har förstått så är det samma sak med revisionsnämnden så menar dom att det här är 
som man gör det här på bästa sätt.

LGB: Får jag bryta in med en sak?

KN: Javisst.

LGB: I frågan som du ställde alldeles nyss –om du gjorde någon egen utredning så låg också ett 
påstående om att du skulle ha varit mer, bättre skickad eller mer familjär än någon annan i styrel-
sen med den här materian kring värderingen. Om du har någon kommentar till det?

CDH: Jag ingick i dom andra styrelseledamöter som inte har arbetat i en trading eller med en 
trading. Jag kan inte svar på exakt vad dom kan eller inte kan men jag tror att vi alla s.a.s. är 
lekmän på den biten. Medan ett par av dom som satt i styrelsen har arbetat i trading och dom kan 
säkert mer.

LL: Men du tog intryck av revisorerna i alla fall, vad dom säger?

CDH: Absolut dom har ju en grupp och KPMG är ju ansedd att vara dom som är duktigast på att 
revidera finansiella bolag och har en grupp som är specialister på det här. Dom hade ju i uppdrag 
att granska hela bolaget och det var ju inte någon nyhet med värdet på tradingportföljen utan det 
var ett stående inslag i det dom reviderade.

LL: Men sa inte dom några synpunkter och åtgärder som HQ borde företa då för att säkra värde-
ringen?

CDD: Jag vet att dom kommenterade t.ex. då …ohörbart…. principen att, det gäller ju alla in-
strument att man ska försöka värdera till marknadspris om det finns något och om det är relevant. 
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Om man inte gör det på en del som man ju inte gjorde här då ska man ju förklara det och man 
ska förklara hur man gör det. Det vet jag att dom kommenterade att det räckte inte att ledningen 
och revisorerna visste hur det var gjort utan det var också viktigt att man förklarade i årsredovis-
ningen tydligt hur man då hade värderat dom instrument som inte var baserade bara på mark-
nadsdata. Det vet jag att dom kommenterade att det var viktigt att det skulle göras.

LL: Ni pratade då kanske om dom här nivåerna att dom var värderade i olika nivåer?

CDH: Det var nog mer generellt att i och med inte allt var värderat, i och med att det inte fanns 
marknadspriser som var relevanta så var det viktigt att förklara att man därför hade använt den 
här teoretiska delen för en del. Det var därför också viktigt att förklara i redovisningen att man 
hade gjort det på det sättet så att det skulle vara tydligt för läsaren hur det var gjort.

KN: Vad är edge egentligen enligt din förklaring?

CDH: Enligt den förklaring som jag har förstått av revisorerna så blir det ju skillnaden mel-
lan…., om vi säger att du har någon typ av marknadsdata för alla instrumenten. Så säger man att 
en del av dom är relevanta och dom tar man sedan finns det också en del där man konstaterar att 
det saknades eller att det var olika spot värden som var helt kvalitativt felaktiga för den position-
stypen som vi hade. Den delen värderade man då till ett teoretiskt värde, det vi pratade om med 
raka volatiliteten. Skillnaden mellan om man hade tagit allting enligt marknad eller del marknad 
och del teoretiskt där marknaden inte stämde den skillnaden var vad jag förstod edgen. Det var 
också förklaringen till var den då inte var helt relevant.

KN: Om man då bestämmer sig för att exempelvis per 31/12 2009 att avsluta hela portföljen här 
och nu. Vad har man då för priser?

CDH: Om man bestämmer sig för att avsluta direkt? Ja då är det då det pris som någon är beredd 
att betala om man säger att man ska avsluta det här och nu då är den ju bara värd det man hittar 
en köpare till just då.

KN: Då är det marknadspriset?

CDH: Det är det pris man får ut just då. Men det är klart att i en verksamhet förutsätter man ju då 
on going alltså business att man ska fortsätta över en tid. Vilken tillgång du än har om du tvångs-
stänger här och nu så får du ju ta det pris som någon verkar vara beredd att betala just då. Det 
blir ju de facto ditt realiserade pris och det är ju det som kommer in i resultaträkningen.

KN: Du nämnde ju att revisorerna deltog på styrelsemötena i början av året som avsåg föregå-
ende år. Det var ett styrelsemöte den 29 januari 2010 där är en rapport från dels revisionsutskot-
tet där det framgår att tradingportföljen är svår att värdera, rapporten ligger som bilaga. Likadant 
finns det en bilaga 1 där revisorerna påpekar att det rekommenderas att validera den här värde-
ringsmodellen regelbundet genom att jämföra med observerbara aktuella marknadsaktioner. Var 
det några diskussioner om det här på styrelsemötet om att man skulle göra på det här sättet och 
gjordes det som revisorerna framla och rekommenderade?

CDH: Det var ju mötet för att gå igenom 2008.
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KN: Nej 2009.

CDH: Ja just okej, 2009. Dom hade en genomgång som vanligt där dom gick igenom hela bola-
get och tradingen var en del av det. Det kommenterades igen då med hur det var värderat dels 
som marknad och en del som teoretiskt. Dom kan ha kommenterat att det är viktigt att man na-
turligtvis jämför det här med dom existerande marknadsdata. Det ser jag ju som en förutsättning 
att man alltid gör för man måste ju hela tiden fundera på vilka data är inte okej att använda, vad 
måste jag använda teoretiskt. Jag måste nog ändå säga att jag förutsätter att man gjorde det lö-
pande det måste ändå vara grundidéerna hur man gör den här värderingen, att man tittar igenom 
ordentligt. Vad finns det för marknadsdata är dom relevanta eller inte och om inte konsekvent 
använda den modell som revisorerna har sagt är okej. Jag förutsätter också att revisorerna i sitt 
arbete gick igenom och kontrollerade att det gjordes så.

KN: Det var inget som du fick någon reaktion eller diskussion på efteråt att nu har man genom-
fört det här eller gjort en kontroll?

CDH: Revisorerna ger rekommendationer varje år om olika saker, det är deras jobb och det ska 
dom göra. Det är ju upp till VD och ledning att dom verkligen följer dom rekommendationer och 
det dom gör är ju också att det dom har rekommenderat året innan året därpå så kontrollerar ju 
dom vad bolaget har gjort eller inte gjort. Det får man ju som styrelse veta även om ledningen 
säger att dom gjort eller inte gjort så fick man allting där revisorerna har kommenterat och vad 
bolaget har gjort i dom frågorna.

LL: Hade bolaget åtgärdat dom synpunkter som revisorerna framfört året innan?

CDH: Det var i alla fall inte uppe några större kommentarer om att det var några problem eller 
att det skulle vara några avvikelser eller att dom inte skulle ha följt det. Tvärtom så var min upp-
fattning att revisorerna var nöjda och att dom sa att det var god ordning i bolaget. Dom sa att 
revisionen hade avlöpt väl och att det fungerade bra med ekonomiavdelningen, det här sa dom 
varje år.

LL: Om jag får backa tillbaks till 2007 bokföring som var uppe 31 januari 2008 i HQ AB. Ni 
fick rapporter från revisionen då.

CDH: Absolut varje år.

LL: Den finns då som bilaga 1 till protokollet den 31 januari 2008. Där rapporterar man från 
revisionen och noterar från årets resultat en edge om 182 milj kr det framgår då att värdet i ba-
lansräkningen är 182 milj kr högre än vid strikt tillämpning av noterade kurser. Det finns note-
ringar om det i revisionsakten. Det har, som du sa tidigare, varit tal om att avveckla den här tra-
dingportföljen redan tidigare. Nästa år, 2008 års bokslut, den 29 januari 2009. Där finns det 
också en bilaga som heter 1 som vi fått från revisionskommittén där står det sammanfattningsvis. 
Värdering av tradingportföljen, långa optioner värderas enligt teoretiskt modell. Detta är inte i 
överenskommelse med IFRS rekommendationer men HQ:s revisorer har accepterat detta redo-
visningssätt under förutsättning att det beskrivs utförligt och att känslighetsberäkningar redovisas 
i årsredovisningen. Det första var från revisionskommittén och bilaga 2 är rapport från revision-
en 2008. Man tittar då tillbaks på uppföljning på året innan, värdering av tradinglagret har en 
teoretisk edge om netto 44 milj SEK förra året sa man 182 milj kr. Men går man in och tittar så 
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ser man att dagen innan var så var den 148 milj och dagen efter 417 milj. Är det någonting som 
har diskuterats?

CDH: Nej det är det inte. Men det visar i och för sig på problematiken med att det är edgen som 
är någonting som skulle vara rätt att använda i redovisningen.

LL: Du ser det så att det kan vara beroende på det.

CDH: Ja eller jag baserar det på det revisorerna gick igenom med oss och det ledningen, reviso-
rerna och vi pratade om och den här problematiken med att det fanns optioner som det inte fanns 
något pris på. Det fanns optioner där det fanns vissa speciella spotpriser som inte var relevanta 
när man hade den här typen av storlek eller längd osv. Tvärtom behövde man då en modell som 
var stabil och som var samma år efter år och inte skulle ändras den skulle ge ett så rättvisande 
värde som möjligt där det inte fanns marknadsvärden som var rätt använda. Totalen av det skulle 
då ge den bäst och mest rättvisande bilden av tradingportföljen.

LL: Sedan finns ju KPMG:s rekommendationer också som är i det här materialet. Där står –
använd observerbara marknadsdata i så stor utsträckning som möjligt i den externa finansiella 
rapporteringen även om modellvärdering ger allt väsentligt samma värde. Det står också –undvik 
historisk och rak volatilitet i värdering för externa finansiella rapportering om rättvisande impli-
cit volatilitet finns att tillgå i marknaden. Utarbeta en tydlig instruktion för hur volatiliteten ska 
bestämmas vid värdering för den externa finansiella rapporteringen för att därigenom underlätta 
värdering i den externa finansiella rapporteringen och riskfunktionenens kontroll. Validera vär-
deringsmodeller regelbundet genom en jämförelse med observerbara aktuella marknadstransakt-
ioner i samma instrument, back testing. På vilket sätt har dom här rekommendationerna genom-
förts?

CDH: Alltså den rekommendationen det är ju grundprincipen med redovisning att där det finns 
riktiga marknadsdata använd dom i så stor utsträckning som möjligt. Det är ju basen för hela 
IFRS det är klart att i så stor utsträckning som möjligt använd dom. Om det inte finns det ha en 
konsekvent modell som vi då, revisorerna, har accepterat och det är den som dom pratar om. 
Men se också till att regelbundet pressa så att man inte bara av gammal vana använder den här 
teoretiska modellen på alla. Utan se till att ni kontrollerar ordentligt att dom….alla instrument 
där det finns marknadsdata och där det inte finns marknadsdata använd den teoretiska modellen 
så får sedan totalt ett så rättvisande som möjligt.

LL: Men vilken uppföljning har skett att dom här rekommendationerna har tagits med i beräk-
ning?

CDH: Ja det är ju det revisorerna ska kolla.

LL: Ja det har man gjort året efter och under hösten och dom påtalar ju att dom kvarstår det dom 
har påkallat.

CDH: Jag förstår inte riktigt att det kvarstår det dom har påtalat…

LL: Dom påtalar ungefär samma sak nästa år också.
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CDH: Ja därför att det är ju samma princip.

LL: Ja men det här är ju rekommendationer hur man ska gå till väga. Men dom påtalar ju att det 
inte har, man har inte följt dom här rekommendationerna.

CDH: Okej det var inte riktigt min uppfattning i sådana fall. Som jag uppfattade det så var dom 
konsekventa att dom sa samma sak varje år att använd marknadsdata i så stor utsträckning som 
möjligt där det inte går använd den här modellen det ger oss totalt det vi ska ha. Det ska dom 
också följa upp att bolaget gör.

LL: Det framgår av revisionsakten i ett PM 2009-10-22, alltså på hösten, så framgår det att mer-
parten av KPMG:s rekommendationer har inte genomförts.

CDH: Ja okej det är inget som jag kan minnas om. Vi har ju haft med dom på varje möte och vi 
har ju frågat dom om dom tycker att revisionen har gått bra, om dom har gjort det som ska göras. 
Vi har frågat om det görs på rätt sätt om det har varit bra ordning på bolaget. Då har dom på mö-
tena sagt ja dom har också varje år skrivit på revisionen utan anmärkningar och sagt att tvärtom 
att det var god ordning i bolaget. 

LL: Det som Kenneth var inne på så kommer dom ju igen nästa år den 29 januari 2010 med dom 
här rekommendationerna ungefär på samma sätt.

CDH: Jag ser inte riktigt problemet. Det är ju en sådan stor och viktig del i revisionen eftersom 
att den är så komplex att titta på hur värderingen av tradingportföljen görs. Det är också så att 
man inte kan värdera hela till marknadsdata utan man använder teoretiskt på en del så det är ett 
avsteg från IFRS så det måste revisionen hålla extra koll på. Att dom då varje år kommenterar 
det och säger att det har gjorts så och så naturligtvis använt så mycket marknader det går och 
även teoretiskt där det inte går och det ger oss en total. Se till att dokumentera på ett tydligt sätt 
så att det går att utläsa ur årsredovisningen så har jag förstått det.

KN: Åter igen edgen, var det per viss dag man informerade om vad edgen var exempelvis per 
den sista december?

CDH: Ja just det dom gick ju igenom årssiffrorna och om det var exakt på balansdag eller inte 
törs jag inte svara på men det var definitivt per cut off tidpunkt.

KN: Det var inga jämförelser vad som fanns före eller efter eller under året?

CDH: Nej, mot året innan ja. Jag har för mig att dom kommenterade årsbokslutet innan vad det 
hade varit då.

KN: Om man ser edgen, den finns förtecknad varje dag, och vid kvartals, halv och helårsskiften 
så har edgen alltid en tendens att gå ner några 100 milj. Ni har inte blivit uppmärksammade på 
det här eller det har aldrig varit någon diskussion om att exempelvis årsskiftet 2009/2010 var 
edgen 281 milj men i själva verket skulle den ha uppgått till 650 milj om inte två helt felaktiga 
orders lades precis innan stängningen 2009.

CDH: Nej det har definitivt inte varit uppe.
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KN: Någon måste ju ändå ha varit intresserad eftersom det inträffar. Om man ser bakåt ser vid 
helårsskiften, halvårsskiften och vid kvartalsskiften att det har vid avstämningsdagen gått ner. 
Exempelvis ena dagen är det 500 för att dagen efter, avstämningsdagen, vara 100 nästa dag är 
det uppe i 500 igen. 

CDH: Det är anmärkningsvärt men ingenting som vi var informerade om eller diskuterade. Men 
revisorerna måste ju ha tittat på det mer än bara vid fixdagen.

KN: Ja man kan ju tycka det.

LL: Vi vet ju också att det är HQ som skapar dom här dumpningarna av edgen.

CDH: Okej, HQ såsom i….

LL: Ja alltså det är HQ:s order som skapar att edgen försvinner utan avsikt att egentligen göra 
avslut.

JB: Vad menar du med HQ, HQ AB eller HQ Bank?

LL: Ja det är ju Banken.

CDH: Det måste vara någon i tradingen då i praktiken. De var det enda som hade tillgång till 
systemet.

LGB: Vad menas med att dom är felaktiga?

LL: Ja vi kan väl förklara och ta ett exempel. Som Kenneth nämnde här så var ju edgen den sista 
december 2009 ca 280 milj men egentligen så skulle den ha varit 365 milj högre. Den 30/12 som 
är sista handelsdagen det handlar om två optioner den ena heter OMXS30 A660. Det som är lite 
underligt är egentligen att edgen finns ju DAX och på OMX är det egentligen ingen edge. Här 
genom att dumpa priserna på OMX så skapar man en negativ edge som tar ut en stor del av den 
positiva på DAX. A660 innebär att den här går till lösen i januari 2010 det är ju bara några veck-
or innan. A660 innebär att den har lösenpris 660 då var index straxt under 952 skillnaden är …… 
Dom har lagt in en order på att köpa den här för 75 det rimliga priset är egentligen 292 ungefär.

KN: Det är där det ligger och betalas.

LL: Ja eftersom den går till lösen om bara någon vecka.

CDH: Det är inte så lång tid.

LL: Det är den ena och den andra heter A700 den går också till lösen i januari där är lösenpriset 
700. På den har man lagt in en köporder på 60. Det handlar om 10 kontrakt i vardera fallet så det 
har ju ingen betydelse för positionen. Det rimliga priset skulle egentligen ha varit 252, skillnaden 
mellan vad index är och vad man har lagt för kurs. Den teoretiska värderingen har ju varit efter 
det priset. Tillsammans har det här dumpat edgen med 365 milj. Det kan ju inte ha varit annat 
syfte än att påverkat edgen för det finns ingen som säljer på dom här priserna. Det här är ut-
ställda positioner.
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CDH: Ja jag förstår det.

LL: Man köper tillbaks dom för att dom är utställda.

CDH: Jag kan inte, jag har inte varit insatt i dom enskilda positionerna alls. Om man tittar på om 
någon med flit försöker manipulera oavsett vilket data det om det är edge eller må det var vad du 
vill manipulera. Så finns det finns det ju kontrollfunktioner också som tittar på, det är en sak att 
det någon tradare som sätter ut det här. Men du har ju också risk som skall in och titta på det här 
och gå igenom och se att allt ser okej ut. Ovan på det har vi även en VD som skall titta på det 
och ovan på det har vi ju då revisorerna tillsammans med revisionsutskottet som ska titta på det i 
detalj.

LL: Du säger att risk ska kontrollera det här. Det finns ett styrelsemöte den 4 april 2008 i bilaga 
5 till det har Finansinspektionen kommit med synpunkter. Där har man bl.a. påtalat, under punkt 
1 en oberoende riskkontrollfunktion, har ni tittat på det? Har åtgärdat det på något sätt att den 
blivit oberoende?

CDH: Då får vi gå tillbaka. Fi tittar ju på olika frågor beroende på vad dom har fokus på och då 
går dom ut till alla och tittar på hur dom bolagen som ligger under dom hanterar vissa frågor. Det 
gjorde dom med regelbundenhet som det ska vara, styrelsen mår egentligen bra av det att dom är 
inne och tittar olika saker. Nu var det ju så att det var Banken som dom tittade på så det var ju 
naturligtvis mest där som det handlade om. Vad visste vi då? Det var uppe att vi hade haft besök 
från Finansinspektionen som en normal del av deras jobb. Jag vet att det kommenterades att det 
hade gått bra det hade inte varit några större kommentarer men att det fanns en del grejer som 
dom liksom revisorerna tyckte skulle åtgärdas.

KN: Vilken tidsperiod pratar du om?

CDH: Ja det är det jag funderar på när dom var inne, jag skulle gissa att det var 2008.

LL: Ja som jag sa så var det uppe på ett styrelsemöte den 4 april 2008 då kommer dom med sina 
synpunkter.

CDH: Ja just det kan passa ungefär där för det var hos Carnegie dom tittade och så får vi syn-
punkterna på det. Då var det uppe om att dom hade varit där och att de haft olika kommentarer 
på olika saker det tror jag att det var revisionsutskottet som berättade om. Dom sa att det hade 
varit synpunkter på olika delar igen då från revisorer och liknande och att det varit kommentarer 
på riskfunktionen. Den skulle var mer separat och ett par andra mindre kommentarer. Då vet jag 
att det uppdrogs åt Banken att dom skulle naturligtvis åtgärda det här. Jag tror även att man tog 
in dom här Atos som skulle, som extern konsulthjälp, se till att man åtgärdade det här på ett 
proffsigt sätt. Jag har för mig också att vi sa först skulle dom titta på risk men dom skulle även 
gå vidare och titta på ekonomifunktion osv. göra en genomgång egentligen av alla den typen av 
funktioner i bolaget. Atos kom tillbaka med förslag på vad som skulle ändras men vidare tog 
dom det i Banken. Jag vet att dom hade varit där och jag vet att Atos togs in för att hjälpa till att 
åtgärda det. Det vi fick höra var att det inte var några större kommentarer.
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LL: Dom skriver också under punkten 3 här i samma synpunkter –riskmått  och tillhörande limi-
ter som används för mätning av risken i komplexa produkter. Det är alltså Finansinspektionens 
synpunkter jag pratar om nu.

CDH: Som har lämnats till?

LL: Det är då den 4 april 2008 på ett styrelsemöte i HQ AB. Det finns då som bilaga och heter 
bilaga 5. Det står då här under punkten 3 –riskmått och tillhörande limiter som används för mät-
ning av risk i komplexa produkter. Fi har anmärkt att risk management funktionen inte tar själv-
ständigt fram data avseende resultatrapporteringens rapport ur egen ORC vilket tjänar som av-
stämning mot det data som trading presenterar. Samt 4 –värdering av komplexa produkter, Fi har 
förklarat att Fi anser att det inte är tillräckligt att risk managment funktionen endast gör en värde-
ringskontroll i slutet av månaden och där utöver stickprovskontroller. Fi anser att det bör göras 
flera kontroller åtminstone två gånger i veckan och därtill stickprovskontroller som handlarna 
inte känner till på förhand. Det är deras rekommendationer och hade man jämfört t.ex. då som 
jag var inne på dagen innan och tittat på hur dom här optionerna jämfört med dom sista, decem-
ber 2009, då borde man ha sett åtminstone om man jämfört det. 

CDH: Ja och då är vi tillbaka i att risk eller Atos gjorde förslag på hur vi skulle förbättra och 
följa Fi:s förslag så att vi blev bättre på dom här bitarna. De vi i styrelsen i mamman fick veta då 
var att Atos hade varit där, hade avslutat besöket och gjort ett förslag och att vi implementerade 
dom förslagen. Dom skulle t.o.m. gå vidare och titta på ekonomifunktion osv. Det var löpande 
kommunikation mellan Fi och Banken. Vi hörde ingenting om att det skulle ha varit några pro-
blem sedan efter det att så att säga inte skulle ha gjort tillräckligt av mindre kommentarer som Fi 
hade kommit upp med. Det var den information vi fick i styrelsen i AB.

KN: Ett annat begrepp som dag-1 resultat är det någonting som du är bekant med eller som har 
diskuterats?

CDH: Dag-1 resultat har vi inte diskuterat och det har inte varit uppe löpande och det har inte 
varit uppe som en del av det revisorerna har kommenterat.

LL: Vet du var det är för någonting?

CDH: Nu har jag en uppfattning om det är väl egentligen periodiserings teknik av optionerna 
eller av värdet på optionerna.

KN: Kände du till begreppet då i styrelsen?

CDH: Nej för det pratades inte om det heller.

LL: Har det inte diskuterats någon gång med revisorer eller andra vad dag-1 resultat är för 
någonting?

CDH: Nej det tror jag inte. Jag har inget minne av att det har varit uppe.

LL: Då går jag tillbaks till det Kenneth var inne på styrelsemöte den 29 januari 2010 i HQ AB då 
revisorerna kom med sin rapport. Där står det bland KPMG:s rekommendationer som sista punkt 
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–validera värderingsmodeller regelbundet genom en jämförelse med observerbara aktuella mark-
nadstransaktioner i samma instrument t.ex. genom uppföljning av s.k. dag-1 resultat.

CDH: Som jag minns tog dom inte upp det när dom gick igenom sin rapport med oss. Vi har 
definitivt inte pratat om det på styrelsemötena vi har inte gått igenom vad det är för någonting 
och dom har inte nämnt som att det skulle vara en viktig nyckeltal eller att det skulle vara en 
viktig punkt. 

LL: Dom har strukit under det i alla fall här i…..

KN: Det där ligger som en bilaga till protokollet.

CDH: Jag är säker på att vi inte pratat om det. Då skulle jag ha en uppfattning om….

LL: Du vet inte riktigt vad dag-1 resultat är?

CDH: Alltså nu så vet jag hur det är tänkt att det ska fungera men under den här tiden så var det 
inte uppe och då visste jag inte vad det var eller att det fanns den typen av uttryck, nej.

KN: Under första kvartalet 2010 var det någon information eller några diskussioner inom styrel-
sen för Enskilda i London började kräva extra säkerheter vilket skapade likviditets problem för 
Banken. Är det någonting som varit uppe för diskussion?

CDH: Att Enskilda ville ha mer säkerheter?

KN: Ytterligare säkerheter utöver det som var normalt. I början var det 100 milj för att succesivt 
hamna på 350 milj i ytterligare säkerhete. Var det något som diskuterades eller lämnades inform-
ation om?

CDH: Alltså inte av någon magnitud nej.

KN: Diskuterades någonting om att Banken hade likviditets problem?

CDH: Inte mej veterligen att det skulle ha varit stora problem med det.

LL: Har det inte diskusterats att SEB höjt säkerhetskraven?

CDH: Ja det är det jag funderar på om dom har nämnt att det varit någonting med SEB och något 
säkerhetskrav, inte vad jag kommer ihåg.

LL: Är det någonting som du har fått kännedom om senare när det gäller SEB:s roll om säker-
hetskraven?

CDH: Man ska inte spekulera men jag tycker jag har hört det, det är därför jag funderar för jag 
har hört någonting om att SEB, i efterhand, skulle velat ha högre säkerheter men vad det skulle 
ha berott på vet jag inte.

KN: Det hade att göra med dom positioner på DAX.
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CDH. Det visste jag inte, inte ens nu.

LL: Men ni fick väl information om säkerhetskraven på styrelsemötena ibland i alla fall?

CDH: Säkerhetskrav från dom motparter vi skulle ha haft i handeln alltså vi tittade ju på…..

LL: Här handlar det ju om marknadsplatsen och säkerhetskraven.

CDH: Ja, jag förstår att det måste ha varit de på andra sidan, måste det ju ha varit. Vi tittade ju på 
kapitaltäckningen för att se vad vi har för kapital jämfört med vilken utlåning osv. det tittade vi 
på totalt men inte specifikt vem som begärde vad eller hur det skulle ha varit fördelat den detalj-
nivån tittade vi inte på.

LL: Har du läst Carolina Neuraths bok?

CDH: Jag avstår från att kommentera den, ja.

LL: Hon skriver, det står på sidan 157 för övrigt, om ett mail som är från Mattias Arnelund till 
ansvariga för aktielån –likviditeten är relativt ansträngd..

CDH: Ett mail från honom till?

LL: Ja ansvariga för aktielån.

CDH: Ja okej.

LL: Ja jag vet inte vem det var det framgår inte i boken vem det var. –Likviditeten är relativt 
ansträngd och styrelsen följer denna mycket nogsamt. Vi kan ju se att man tittar väldigt mycket 
på framförallt kundkrediter under den här tiden och då pratar vi om innan bolagsstämman då den 
15 april. 

CDH: Okej.

LL: Vi vet ju som Kenneth var inne på att dom har höjt säkerhetskraven kraftigt och det borde ha 
varit uppe till diskussion.

CDH: Det här med ansträngd likviditet och skickat email till någon det har jag ingen information 
om. Jag har dessutom aldrig fått något email från någon i HQ alltså i styrelsen utan den informat-
ionen vi fick var ju till styrelsemötena och det var dom presentationer som ni också har säkert.

KN: Styrelsemötet och samtidigt bolagsstämman den 15 april, först styrelsemöte sedan 
boalgsstämma och sedan fortsättning på styrelsemötet.

CDH: Det var ett ganska typiskt sätt att göra det på.

KN: Man beslutar då om en utdelning på 6 kr. Det är inga diskussioner på styrelsemötet, innan 
bolagstämman, om utdelningen på 150-160 milj? Med tanke på att man har likviditetsproblem i 
Banken och det är ju därifrån det skall komma det man delar ut. Samtidigt som man har den här 
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edgen alltså differensen mellan marknadsvärdet och den teoretiska värderingen. Det var ingen 
som väckte frågan på det här styrelsemötet, finns det pengar att dela ut?

CDH: Nej därför att edgen har då förklarats av revisorer och ledningen att det här inte relevant 
att titta på. Det var inga tecken på att det skulle vara någonting annat som var fel eller konstigt 
och bolaget gick bra. Man kan säga så här att HQ kan ju växa ganska rejält utan ett stort kapital-
behov dvs. man behöver inte ha väldigt mycket pengar i bolaget. Man köper inte så mycket bo-
lag heller så det var ju som vanligt och det har ju alltid varit principen att man delar ut stor del av 
vinsten därför man behöver inte det kapitalet internt för att driva affären. Man hade inga avsikter 
med förvärv heller och det var inget snack om att det skulle vara problem eller något fel inom 
tradingen heller det var god intjäning och regelbundet även året framåt såg bra ut, private ban-
kingen gick ju bra så att nej, nej.

KN: På det här styrelsemötet var ju även Catarina Lagerstam med för första gången. Vad var 
anledningen till att hon skulle vara med?

CDH: Det får du nog fråga Mats och nomineringskommittén om. Jag vet bara att det skulle bara 
bytas en styrelseledamot. Min spontana reaktion var väl att bra ha lite rörelse att det byts lite 
inom styrelsen för det hade inte varit så mycket så jag tyckte nog inte det var så konstigt med 
det. Hon hade en bra bakgrund och duktig person så att jag tyckte inte det var någonting konstigt 
med det alls.

KN: På det här mötet skapades det väl även en avvecklingsgrupp, det beslutades att det skulle 
tillsättas en avvecklingsgrupp då den 15 april. Vad var anledningen till det?

CDH: Alltså på det styrelsemötet så bestämde man ju olika s.a.s. fokus för nästa år och olika 
arbetsgrupper som skulle jobba med olika saker. En av dom skulle vara en stödgrupp till Micke 
och som skulle hjälpa honom med avvecklingen av tradingen. I den gruppen skulle Catarina sitta 
för hon är ju expert på den här typen av frågor mer än då övriga externa ledamöter så var det väl 
Kurt också och Stefan Dahlbo som var i den gruppen. Dom skulle då stötta Micke i avvecklingen 
av tradingportföljen, det var bakgrunden.

KN: Vad var informationen fram t.o.m. 15 april om den här tradingportföljen. Hade den fortlöpt 
som det var tänkt?

CDH: Ja den information vi fick var att man långsamt men säkert håller på och stänger. Det kos-
tade lite pengar det kan te sig konstigt i efterhand men vi tyckte ändå att det var ganska dyrt med 
dom då 50 som var för 2 år sedan och sedan 30 under dom 2 åren. Men det var det värt därför att 
långsiktigt skulle man satsa på andra delar och löpande info om att allt gick som det skulle och 
framåt.

LL: Men varför behövde König stöttning då?

CDH: Ja men det var väl bra det är säkert inte enkelt att göra det här på bästa möjliga sätt. Man 
hade ju olika arbetsgrupper som skulle hjälpa till med olika delar och då var det här ett förslag att 
dom skulle göra det. 

KN: Det var ingenting speciellt som hade inträffat?
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CDH: Inte mig veterligen, nej utan på mötet togs det här upp. Däremot har det säkert, min giss-
ning är att det har diskuterats innan av Mats och några till att man skall tillsätta en sådan här 
grupp bl.a. som dom andra grupperna. Sedan tog vi beslut att dom skulle göra eller skulle ha det 
här extra uppdraget att hjälpa till med det.

LL: Men var ni nöjda med hur avvecklingen hade skett så långt då eller hade det någon koppling 
till det?

CDH: Vad ska jag säga? Det hade ju redan kostat pengar redan nu att det inte skulle gå utan att 
kosta pengar det var väl klart eftersom man skulle avveckla i förtid, det förstod man väl. Men 
dessutom var det säkert inte lätt att göra det i förtid men för att göra det på ett så ekonomiskt bra 
sätt som möjligt så var väl det bara bra att ta in extra hjälp, vi brukar göra det.

LL: Har det diskuterats någon gång vad det skulle kosta och under vilket tidsperspektiv?

CDH: Nej och som jag sa inte vad det skulle kosta totalt. Jag tror inte vi kunde göra den typen av 
beräkning utan man fick nog göra det steg efter steg över tid, försöka göra det så gott som det 
gick i förtid.

KN: På det här mötet så fanns det ju även en rapport från revisionsutskottet, det är väl Kurt som 
skriver att tradingportföljen ska diskuteras mer utförligt på mötet, det skickades ut innan styrel-
semötet. Vad var det som diskuterades mer utförligt på det här mötet den 15 april avseende tra-
dingportföljen?

CDH: Jag tycker inte att det diskuterades så mycket om den utan snarare så var det så att man sa 
att som en av arbetsgrupperna så har vi nu Catharina som är extra duktig på det här tillsammans 
med Kurt och Stefan som då har historiken. Det kommer att bli en bra stöttning till Micke att 
hjälpa honom att stänga, stänga det här som det är tänkt, det var min uppfattning.

KN: Stänga som det var tänkt och det var under kontrollerade former?

CDH: Mm.

KN: Vi hoppar fram till det här styrelsemötet som var den 17 maj. Vad är det som har hänt där 
emellan?

CDH: Ja, en månad efter det här mötet med arbetsgrupperna så möts vi igen. Då ska de olika 
arbetsgrupperna förvisso avrapportera men det som kommer att dominera är avrapporteringen 
från den här tradinggruppen.

KN: Den så kallade avvecklingsgruppen?

CDH: Ja avvecklingsgruppen, okej. Där är det då så att vi får information om att för att stänga 
portföljen snabbt, sedan kan man definiera vad är det. Men för att stänga portföljen snabbt kom-
mer det att gå åt mycket pengar, mycket mer än vad någon kunde tro. Experterna i tradingen till-
sammans med den här gruppen och VD menade på att någonstans mellan 0 – 300 eller 0 – 500 
skulle det kunna kosta beroende på hur man gör och beroende på vilka tagare man då skulle 
kunna hitta. Det är det bästa estimatet dom har så då säger då dom som skall kunna det här bäst 
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att 0 -300 och 0 – 500 och det känner vi själva att det är ju extremt brett spann. Det är klart att vi 
blev, jag i alla fall, väldigt överraskad av det här men inte desto mindre lyssnar vi då på vad hur 
det kan komma sig. Vi tittade också på hur det såg ut i Banken då. Hur ser vår kapitalbas ut? Vad 
klarar vi? Jag tror att vi kom fram till 250 – 300 var ungefär den kapitalbas vi har idag. Samtidigt 
så säger dom att det kan kosta mellan 0 – 300 eller worst case 0 – 500 att stänga. Då konstaterade 
vi att, ja vi måste i alla fall stänga frågan var hur ska vi göra det här. Är det också sådana här 
summor så måste vi också prata med Finansinspektionen om det här, tala om det här för dom 
omedelbart. Vilket vi också bestämde att vi skulle göra och dess utom skulle den här gruppen 
komma tillbaka med mer information till oss det var första gången vi hörde dom här siffrorna. 
Spannet var som sagt mycket brett och det känns otroligt svårt att ta ställning till den bredden, vi 
ville ha mera information och förklaring till hur det kan komma sig. Kan man inte på något sätt 
smala av det här och få en tydligare uppfattning om vad det kostar och att dom skulle komma 
tillbaka med det. Dess utom stod Catharina upp att hon ansåg att värderingen av portföljen, det 
sättet vi värderade hela portföljen, var inte riktigt. Hon hade en uppfattning om att det skulle 
göras på ett annat sätt. Övriga i samma grupp delade inte den uppfattningen, alltså den här av-
vecklingsgruppen. Då kan man säga att i det läget var väl det viktigaste, eftersom det ändå skulle 
stängas så fort det gick, var att försöka förstå vad kostar det att stänga det här för det var priorite-
ten då. Vi bestämde då att stänga i alla fall, vi talade om för Fi att vi behöver mer information för 
att förstå ja det här spannet helt enkelt och vi måste börja titta på aktieägartillskott för att vi ska 
klara det. Det var det som hände på det mötet.

KN: Vad var Catharina Lagerstams uppfattning att det skulle kosta att stänga portföljen?

CDH: Jag vet inte exakt vad just hon sa att det skulle kosta, jag vet bara att jag reagerade på 
summorna. Jag vet inte riktigt vem som sa vad exakt men det var summorna som jag tänkte, 
herre gud hur kan det vara så här brett.

KN: Men vad var det egentligen som hänt mellan, man beslutar en månad innan att man ska dela 
ut 160 milj och här helt plötsligt så ska det kosta en, det kostade ännu mer i slutändan, 500 – 700. 
Vad var det som hade hänt?

CDH: Ja det undrade vi också och hur kunde det plötsligt komma till dom här siffrorna att det 
skulle kosta så här mycket att stänga. Tradingen tillsammans med den här gruppen menade på att 
marknaden hade förändrat sig och om man ska stänga den fort så kommer det att kosta så här 
mycket. Det blir bara mer osäkerhet i omvärlden, mer och mer risk i makroekonomin och vi ska 
ändå ut ur det här så det finns ingen annan väg utan ska vi stänga det här och nu så kommer det 
att kosta så här mycket. Då kan man heller inte ha en on going koncern och tänka att det här ska 
ändå rulla ut i 2 år för att det vore för stor risk att låta det affärsmässigt vara kvar så länge.

KN: Men hade man inte den risken även ett halvt år innan?

CDH: Men då hade man inte bestämt att det skulle stängas så tvärt. Jag törs inte svara på hur det 
såg ut exakt i portföljen ett halvt år innan man får sätta det i relation till vad som hänt i omvärl-
den också. Det var i alla första gången som dom sa till oss att om vi ska stänga här och nu och 
med tanke hur det ser ut i omvärlden så ska vi ändå göra det. Det var gruppen enig om att vi 
skulle ändå göra det här ta den här drastiska åtgärden. Det var naturligtvis en knepig sits därför 
att du har en trading där du ska ha motparter som ska köpa dina positioner. Det bli lite som poker 
att om en har visat alla korten så blir det väldigt svårt att få något bra pris på det här och det för-
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stod vi också men det var inte så mycket att göra åt utan det var bara att göra det bäst möjligt. 
Direkt efter det så, om han avgick eller inte det vet jag inte men Micke slutade i alla fall.

KN: Men åter igen, 1 månad, kan du peka på någonting som hade förändrats under den här må-
naden? Vad jag förstår den 15 april var det inga problem men helt plötsligt 1 månad senare då är 
det problem.

CDH: Jag kan inte svara på om det var någon skillnad i själva portföljen för den har jag inte sett. 
Vad som hade hänt i omvärlden – tror jag inte var några jättedrastiska förändringar. Men det var 
i alla fall första gången som det kom upp till oss att det skulle kosta den här typen av pengar att 
stänga portföljen, om man stängde den här och nu. Samtidigt att rekommendationen också var 
från ledningen som …ohörbart… kontrollerande former dom ansåg också att det var bäst att göra 
det nu.

LL: Du sa 0 – 500 milj.

CDH: 0 – 300 var det någon som sa och sedan var det 0 – 500 det var vansinniga siffror.

LL: Catharina Lagerstam vad sa hon?

CDH: Jag minns faktiskt inte exakt vem som sa vad, det var så stora siffror så det var inte 
helt…..viktigt vem som sa vad utan det var bara en ofantlig summa jämfört med det som var 
tanken.

LL: Men vet du var dom har hämtat siffrorna någonstans?

CDH: För den beräkningen?

LL: Ja.

CDH: Nej det vet jag inte men dom måste ha gjort bäst….ja menar om du ska göra det direkt så 
går det inte att ta siffror bara. Då måste man göra uppskattning av den typen av positioner man 
har mycket kan man sälja till vem och vad skulle det kunna att kosta.

LL: Men var det något tal om hur stor edgen var vid den här tiden, dom priser som fanns i mark-
naden alltså?

CDH: Vad jag vet var det inte edge vi pratade om utan det var om man skulle stänga det nu, vad 
skulle vi kunna få för pris på det och vad skulle det kosta. Problemet var att även där var det ju, 
jag menar 0 – 300 eller 0 – 500 vad var det för typ av spann. Alltså om det är det som proffsen 
kommer upp med så kändes det inte så speciellt bra ett otroligt brett.

KN: Men sammanföll inte kostnaden ganska bra med edgen?

CDH: Det kan den ha gjort men det vet jag inte. Det kan ha varit en del av edgen.

Paus klockan 11.10 – 11.15.
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KN: Vi var inne på mötet den 17 maj. Varför beslutar man om en forcerad avveckling?

CDH: Jag hade inte insikt i hur portföljen såg ut i detalj för du frågade om det varit någon för-
ändring.

KN: Ja.

CDH: Jag vet inte om det var någon förändring i positionerna under den här tiden det kan jag 
inte svara på, för det vet jag inte. Men det som däremot var förändring det var ju i omvärlden. Så 
hade vi ju den här Greklandskrisen, som jag tror dom flesta av oss är medvetna om, det var otro-
ligt skakigt överallt, det är då makro. Du frågade om varför, på mötet, beslutade man då om den 
här forcerade avvecklingen? Vi lyssnade då på både ledningen och på den här arbetsgruppen och 
det man sa var att i den här otroligt skakiga världen så kan vi inte ligga kvar. För det är väldigt 
stor risk att ligga kvar med dom här optionerna så här länge. Med tanke på att vad som helst kan 
hända, finansiell härdsmälta, världshärdssmälta eller kalla det för vilken härdsmälta du vill, vi 
hade ju redan haft Grekland då. Då sa man vi kan inte ta den risken det är för stort också för bo-
laget. Bolaget är för litet för att kunna ta den risken vi måste stänga nu det får kosta så att säga de 
det kosta vill för vi vet inte. Om man redan nu gjorde en bedömning som var 0 - 500  då kan man 
bara gissa vad den bedömningen skulle ha varit senare. Redan dom siffrorna tedde sig ju helt 
astronomiska för oss och att då fortsätta och se vad som händer det var liksom ingen option, dess 
utom en del av verksamheten som inte var strategisk viktig för bolaget. Det var bara att bita i det 
sura äpplet och det var fokus på det extra mötet, nej vi får stänga det här och det får kosta nästan 
vad det vill men det måste stängas nu för vi kan inte ta den risken framåt. Därför blev vi också 
ganska fort eniga om att göra det, det var ju inget lätt beslut.

KN: Känner du på något sätt att du inte fått full information för det verkar som att det inträffat 
något med hela bolaget?

CDH: Alltså det är svårt att säga. Jag vet inte hur portföljen såg ut och man får också komma 
ihåg att den stor delen av HQ, huvudaffären i HQ gick ju bra gick ju över förväntan i den här 
tuffa marknaden gick ju bättre än konkurrenterna. Det var ett jättebra bolag på huvudbusinessen 
och så hade man ju en tradingportfölj som man sagt att man ska stänga och så ska man göra det 
sakta men säkert men göra det på ett bra sätt då så man kan fortsätta att koncentrera sig på den 
här businessen. Det var klart att det var en chock när man har det här extramötet och det har hänt 
så mycket i världen runt omkring. Ledningen säger tillsammans med den gruppen för där var 
gruppen och ledningen eniga – nej nu händer det så mycket i världen och det är så osäkert så att 
vi måste stänga här och nu det kommer att kosta så här mycket.  Det tyckte jag i sig var ett otro-
ligt stort beslut men tyvärr fanns egentligen inget annat beslut att fatta.

KN: Före då det här mötet i maj hade det framkommit någonting som skapade oro för din del?

CDH: Nej jag var tvärtom stolt över att vara med och att det var ett bra bolag och vi var jätteduk-
tiga på private banking och på fonder och annat.

LL: Du sa att du inte var med på styrelsemöte den 18 augusti 2009.

CDH: Nej det kan jag inte ha varit med på.
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LL: Men innan nästa styrelsemöte har det faktiskt hänt en hel del saker, nästa var väl i oktober. 
Vi har ju sett där att Lönnström har varit till revisorerna och förklarat sig för att det har tagits nya 
positioner under nästa år. Dom hade fått uppfattningen att det skulle vara avvecklad eller utsläckt 
i huvudsak till årsskiftet men så blev det inte utan det tas nya positioner under 2010 och det har 
han varit till revisorerna eller revisionsgruppen det kanske inte var revisorn. Det finns ett mail 
här som Agneta Norgren har skickat till Ander Malm långt senare den 8 augusti 2010. Där skri-
ver hon bl.a., hon har letat bland mail, Nina har till den 17/9 2009 sammanställt skillnader i 
marknadsvärdering och teoretisk värdering för DAX och OMX avseende fyra separata datum 
och höll en separat presentation för Kurt L. Vi har ju sett här av mailkommunikation och annat 
att det här mötet var nog den 18 september inte den 17 utan den 18 september. 

JB: 2009?

LL: Just det 2009. Det har skett en hel del kommunikation och uppgiftshämtande för det här mö-
tet. Det finns bl.a. en mailkommunikation, bilaga UB, den har en rubrik ”Vad kostar det att 
stänga portföljen till årsskiftet”.

CDH: För 2009 då eller?

LL: Ja. Det framgår också i annan mailkommunikation att det ska vara ett möte med Kurt 09.30 
som man antar är 2009-09-18. Där framgår som jag har markerat att det fanns en oro över värde-
ringen.

CDH: Mm okej. 

LL: Jag ska visa vidare här. Hon skriver då här i det sista mailet att Kurt oroar för att portföljen 
är kraftigt felvärdrad. Det här är ingenting som du tagit del av?

CDH: Nej och det är inget han har sagt heller som jag har hört.

LL: Han har ju fått underlag för det här i siffror då och det ser ju av andra mail här, sedan har 
han varit och träffat revisorerna. Han rapporterar ju också, som vi sa, till styrelsen i AB:t, men du 
har inte hört någonting om det här?

CDH: Han har inte, när jag har varit med har han inte rapporterat till styrelsen att det skulle vara 
möjlighet till kraftig felvärdering av portföljen, nej.

LL: Vi har en mailkommunikation också som börjar egentligen den 11 – 12 augusti, bilaga UC 
mellan Fredrik Crafoord – risk – Mikael König. Mailkommunikationen avslutas 2009-09-18, 
mötet med Lundström var den 18, Agneta vidarebefordrar den här kommunikationen till Nina 
som ”objekt viktigt”. I den här kommunikationen så, man tar ju upp bl.a. dom här nya position-
erna, Crafoord skriver ju då, den första kommunikationen var den 11 – 12 augusti så det var lite 
tidigare, den 12 augusti – Jag ser framför mig nedskrivningar av riskmandat med 50 milj SEK i 2 
veckors steg, 150 milj SEK fr.o.m. den 16/8 och 2 veckor framåt. Vad gäller kostnader är bäst 
case att det inte kostar något och worst case 100-150 milj SEK m.a.o. är väl en prognos på 50 
milj SEK rimlig. Här pratar man då 0-150 kan man väl säga här i augusti men det är ingenting 
som du har hört?
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CDH: Nej.

LL: Det har inte framförts till styrelsen på något sätt?

CDH: Nej. 

LL: Jag har en fråga angående ett pressklipp från E24. Det är en artikel från Olle Zackrisson från 
Svd.

CDH: Ska jag läsa hela eller är det något speciellt du vill att jag ska titta på?

LL: Jag strök under det som jag tyckte var intressant, grönmarkerat. Han Qviberg förklarar att 
tradingen har brunnit i 3 år och pratar om att vår ambition är att övervintra men det har blivit 
dyrare och dyrare att försvar dom här positionerna och det blev till slut en ohållbar affär. Det kan 
brinna 1 månad eller möjligen 6 månader men nu har det brunnit i 3 år det är inte okej.

CDH: Till att börja med har likviditet i dom långa tradingpositionerna i derivathandeln helt har 
dött därför måste HQ ta en smäll även om det svider. Vi har en jättefin affär, vi förvaltar 100 
miljarder och då är det inte rättvist att sitta och fokusera på något som brinner det kan brinna i 
månader eller i 6 men nu har det brunnit 3 men det är inte okej säger Mats. 

LL: Är det bara han som vet om att det har brunnit i 3 år?

CDH: Jag ska inte spekulera men Mats gillar att säga saker på ett sätt så att man kan skriva i tid-
ningarna. Jag vet inte hur han definierar ”det har brunnit i 3 år” eller vad han menar med det på 
det sättet, det kan jag inte svara på det får stå för honom. Jag kan heller inte svara på vad han 
visste eller inte visste. Jag vet inte hur portföljen såg ut och jag kan inte heller under den tiden 
säga vad ställningarna har varit eller inte varit eller vilka kontakter han har haft eller inte haft 
alltså det får stå för honom.

KN: Artikeln kan man väl tyda som om det har varit fel i 3 år, det är ingenting som det varit 
några diskussioner om?

CDH: Nej, nej inte på det sättet, nej. Grunden till tradingen var att den gick ju bra det var ju tvär-
tom så att tradingen gick nästan lite, det gick så bra att dom ville inte sluta med tradingen dom 
tyckte ju att den var bra att ha men det var snarare vi i början tyckte då att det ger inget det skap-
ar inte aktieägarvärde. Det ger inte ett värde på ett börsbolag att ha en trading eftersom det är 
dom personerna bara som köper och säljer det är inget som långsiktigt automatiskt ger återintäk-
ter. Då tyckte man att det ska vi inte hålla på med och det höll jag helt och fullt med om och det 
var definitivt i goda tider. Sedan hände det massa med saker under resans gång som definitivt 
gjorde det svårare men strategin har varit densamma. Beslutet togs långt innan det hade hunnit 
hända saker i omvärlden som gjorde att det blev väldigt svårt att stänga det.

KN: Det förekommer något som kallas måndagsmöte, är det något du är bekant med ?

CDH: Jag har hört det i efterhand, ja.

KN: Inte då?
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CDH: Nej. Men jag var medveten om att Mats hade mer kontakter med bolaget direkt och det 
förutsatte jag också han är ju ordförande så det ska han ju ha.

KN: Känner du till om det varit några diskussioner i den här gruppen då som består av Mats 
Qviberg, König, Crafoord om att lägga ner eller avveckla det hela eller delar av den här portföl-
jen i december 2009?

CDH: Som sagt jag vet bara att han träffade bolaget oftare än vad vi gjorde. Vi sågs ju bara vid 
styrelsemötena men jag vet inte vad han pratade om.

KN: Jag kan förstå att du inte vet men det var ingenting som har framkommit?

CDH: Nej, det var ingenting som han delade med sig av till oss vad han pratade med dom om.

LL: Man kan ju se när man tittar på edgen att den har ju utvecklats hela tiden, kanske inte hela 
tiden men tendensen att den har ökat sedan en 3 år tillbaka. Här på Ekobrottsmyndigheten har 
vår ekonom gjort en sammanställning också som handlar om tre storheter. Edgen ser ni ju där 
som är blå sedan både implicit volatilitet och dag-1 resultat. Alla dom här följer ju samma ten-
dens dom ökar över tiden.

CDH: Jag kan inte kommentera, jag tittar på datumet inget av dom är vid årsskiftet som ni har 
tittat på jag kan inte….

LL: Jo då du har ju…

CDH: Sedan är det inte bara punktdata vid dom här eller har ni gjort över hela perioden däremel-
lan?

LL: Ja, ja. Dom här röda staplarna då är det nog…… Nu pratar vi också att det här är bara DAX 
men å andra sidan är det på DAX som edgen finns. Under viss tid eller tidigare har det varit på 
andra men under sista tiden så är det DAX-optionerna som skapar edgen. Det är ju inte många 
instrument det handlar om det är ju en handfull instrument som skapar.

CDH: Det är ju svårt för mig att kommentera det här, dag-1 som jag inte tittat på och på edgen 
som är från juli 2009 till april 2010, det är ett årsskifte i mitten, ja. Ni säger att det är dom vär-
dena som var då, thats it.

LL: Man ser ju att den ökar som sagt var över tiden och mot slutet så passerar den ju 700 milj
här. Dag-1 resultatet är i samma storleksordning det ju det som vi var inne på tidigare att det var 
ju det som revisorerna ville att man skulle validera.

CDH: Men jag kan inte kommentera det. Jag har inte sett dom siffrorna och dom tidpunkterna.

KN: Är det någon annan som har någonting som skall vara med på förhöret?

JB: Jag bara undrar lite grann över den här bilden här för det här stämmer inte. Den totala edgen 
stämmer inte med information som jag har.
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LL: Nej du har förmodligen dom edgedumpningarna med då eftersom man har dumpat edgen på 
vissa som t.ex. årsskiftet på OMX.

JB: Nej jag har specifika data som vi har hängt upp oss på och vi har sett i tvistemålet för att illu-
strera just edgens utveckling och det är medio fyran handelsdagar medio december där edgen är 
uppe i över 2 miljarder kr.

KN: Det är den 14 december.

JB: Ja det är mellan 10-14 december så rör den sig mellan 400 milj och 2,3 miljarder och det 
finns ju inte med här. Min uppfattning om edgen är inte att den är så här linjär utan den rör sig 
betydligt mer upp och ner.

LL: Nu törs jag inte riktigt besvara för det är Calle som har räknat på dom här men han har ju 
räknat utifrån den handel som har skett i den här portföljen. Då har han tittat på dom dagar som 
det har skett avslut.

JB: Då skulle man hamna någonstans där mitt emellan?

LL: Ja alltså han har tittat på dom dagar som…

KN: Det är ju bara DAX, OMX är ju inte med så du har ju inte dom här nedstaplarna heller.

LL: Och tittat på dom dagar som man har handlat i dom här instrumenten som skapar edgen, så 
det är bara dom det handlar om.

KN: Har du någonting själv som du vill tillägga som inte har kommit fram under förhöret?

CDH: Nej jag tycker att jag försökt svara bara så enkelt som möjligt på frågorna. Styrelsearbetet 
bedrevs egentligen på ett, som jag tyckte var ett normalt sätt med regelbundna möten och un-
derlag till mötena, genomgång av verksamheten, rapport från revisionsutskottet, revisorerna som 
var där kända och duktiga revisorer som var där och tittade på alla delarna även dom krångliga 
delarna hur dom skulle värderas. Det var dom som förklarade för oss hur och varför man hade 
värderat på det här sättet och att det var det bästa och mest riktiga sättet att värdera det på. HQ 
som bolag det var ju en väldigt fin affär med private banking och med fonderna så det har varit 
ett bra bolag och enligt revisorerna med god ordning i och där det funkat bra i. Det var det in-
tryck vi fick i styrelsen också och vi tyckte att vi hade dom funktioner som skulle vara där och 
att dom var kompetenta som dom skulle.

Förhöret avslutat klockan 11.40.

Dybeck-Happe underrättas om att förenklad delgivning kan komma att användas.
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Brottsmisstanke Pernilla Ström 
 
Förundersökning angående misstanke om  svindleri och trolöshet mot huvudman, alternativt 
misstanke om medhjälp till angivna brott,  samt medhjälp till grovt bokföringsbrott (2008-
2009) inleds mot: 
 
 
 
Pernilla Ström (Styrelseledamot i HQ AB under aktuell tid) 
Skäligen misstänkt. 
 
Bakgrund 
Av bland annat Finansinspektionens utredning framgår att Banken i årsredovisningarna för 
2008 och 2009  redovisat värdet på tradingportföljen till betydligt högre belopp än vad en 
värdering byggd på tillgänglig marknadsinformation (köp/sälj/avslutsnoteringar) hade givit. 
En värdering utifrån tillgängliga marknadsdata istället för den teoretiska värderingsmodell 
som använts hade för 2008 fått en resultateffekt på mer än -300 MSEK. För 2009 hade 
resultateffekten överstigit -600 MSEK. För det fall tradingportföljen i årsredovisningarna 
värderats utifrån tillgänglig marknadsinformation hade Banken och HQ AB redovisat förlust 
istället för vinst angivna år. Av årsredovisningarna hade då också framgått att Banken varit 
underkapitaliserad från december 2008.  
 
Enligt vad som framgår av tillgängliga dokument har ledande befattningshavare i såväl 
Banken som HQ AB fortlöpande varit informerade om att bokfört värde på tradingportföljen 
avvek från de marknadsnoteringar som fanns tillgängliga (den så kallade edgen) och att 
avvikelsen varit mycket betydande.  Vidare förekommer uppgifter som talar för att styrelsen i 
HQ AB i realiteten haft inflytande över Bankens verksamhet såvitt avser tradingportföljen och 
även tradingportföljens värdering. 
 
 
Bedömning 
Det finns anledning anta att Banken i årsredovisningarna för 2008 och 2009 redovisat ett för 
högt värde på tradingportföljen. Detta har medfört att det med ledning av bokföringen inte i 
huvudsak gått att bedöma rörelsens ställning och ekonomiska resultat. 
 
Det finns anledning anta att årsredovisningar för 2008 och 2009 innehållit vilseledande 
uppgifter avseende HQ-koncernens och Bankens ekonomiska ställning och resultat och att 
spridandet av dessa uppgifter bland allmänheten och företagets intressenter varit ägnat att 
påverka bedömandet av HQ-koncernen i ekonomiskt hänseende och därigenom medfört 
skada. (BrB 9:9 2st) 
 
Det finns anledning anta att utdelning för 2008 och 2009 inte skulle ha ägt rum om 
det av årsredovisningarna framgått att resultatet varit negativt och att Banken varit 
underkapitaliserad sedan december 2008. Utdelningarna från HQ AB har möjliggjorts  
genom överföring av medel från Banken. Förfarandet har inneburit skada för  
HQ AB/Banken. 
 
 
Berndt Berger 
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Förhör den 2012-03-28, 09.30 
 
Hörd person, Pernilla Ström. 
 
Förhörsplats: Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15, Stockholm 
 
Förhörsledare: Krinsp Leif Lundqvist och kammaråklagare Berndt Berger 
 
Försvarare: Advokat Sture Larsson. 
Biträde: Advokat Hanna Larsson 
Ombud: Jonas Benedictsson 
 
 
Förhöret tas upp på band och skrives ut i sin helhet. 
Pernilla Ström=PS 
Leif Lundqvist=LL 
Berndt Berger=Åkl 
Sture Larsson=Adv 
Jonas Benedictsson=Omb. 
 
 
LL: Du har fått en brottsmisstanke innan förhöret och även fått tillfälle att diskutera 

den innan. Har du någon inställning till själva brottsmisstanken? 
 
PS= Den är helt uppåt väggarna. 
 
SL: Hon förnekarr brott. 
 
LL: På vilken grund, kan du säga det, på vilken grund du förnekar det. 
 
PS: Ohörbart. 
 
SL Att man inte har begått något brott. 
 
LL: Okej, vi kommer tillbaka till det. 
 
LL: Kan du redogöra litegrann för bakgrund och utbildning. 
 
PS: Vad är det du vill att jag ska redogöra för? 
 
LL: Egentligen vad du har hållit på med och hur främmande eller bekant med den 

här världen. Det är det jag är ute efter. 
 
PS: Jag är grundutbildad i handelshögskolan i Stockholm i början på 80-talet. Jag 

har därefter läst också litteraturvetenskap och ohörbartkultur samhällsliv och 
lite fysik och lite astronomi vid Stockholms universitet. Jag har arbetat som 
journalist, utredare vid finansdepartementet. Jag har arbetat som makroekonom, 
chefsekonom på Öhman. Jag har arbetat som styrelseproffs och jag har ett eget 
företag. 
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LL: När kom du in i HQ sfären. 
 
PS: Jag tror att det var 2003, eller 2004. 2003 tror jag att jag kom in i HQ fonder, 

som varit självständigt börsnoterat företag. 
 
LL: Ja just det i själva fondbolaget jag, och i AB:et då. 
 
PS: Det var när merchade HQ fonder med HQ och det var väl 2006 som det var 

klart. 
 
LL: Och sedan dess har du suttit hela tiden. 
 
PS: I moderbolagets styrelse och jag har också suttit kvar i fondernas styrelse. 
 Jag har däremot inte suttit i bankens styrelse. 
 
LL: När det gäller då den här tradingportföljen som vi har sett att man brukar 

benämna FC portföljen. 
 
PS: FC, det är alltså Fredrik Crafoord du menar. 
 
LL: Ja. Det är inte vi som har myntat det begreppet, jag ser att man skriver och kallar 

den så i olika sammanhang. 
 Vad vi förstår så var det moderbolagets strategiska beslut att på sikt avveckla 

trading, kan du berätta om det och hur det fortlöpte. 
 
PS: Förslaget att avveckla tradingportföljen kom från bankens styrelse, men det är 

ett beslut av sådan dignitet att det informerades i moderbolagets styrelse. Jag 
tror att beslutet togs där 2007 att man skulle överlåta eller förändra den och 
flytta över den i en hedgefond. Och anledningen var dels att man tyckte att 
tradingen band för mycket kapital och det gör den ju. Dels räknade man med att 
den inte skulle finnas arbitragemöjligheter längre, alltså att man inte skulle tjäna 
så mycket pengar på tradingen längre. Med tanke på att handeln blev mer 
datoriserad och det blev svårare och svårare att kunna skära emellan. Och dels 
också att det var asymmetri i risken, nämligen att dom anställda tjänade väldigt, 
väldigt bra, när tradingen gick väldigt, väldigt bra, men bolaget fick ta 
kostnaden när tradingen inte skulle fungera, så därför beslutade vi tror jag våren 
2007, eller hösten 2007, beslutade i alla fall att flytta över tradingportföljen till 
en hedgefond.  

 
LL: Vad skulle bli kvar, utav den verksamhet som varit trading tidigare. 
 
PS: Egentligen skulle väl ingenting vara kvar. Är det inte, att inte ha någon egen 

portfölj över huvud taget. Det vet jag inte hur man ordnade i banken på det.  
 
LL: Jag frågar eftersom man har nämnt market making här tidigare, hur var det med 

det? 
 
PS: Ja market making, det gäller just för att kunderna skulle kunna använda sina 

depåer. Jag vet inte riktigt hur dom där delarna sköts. 
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LL: Nej, okej. Det finns några begrepp som kan vara intressanta här, edge, på vilket 
sätt och i vilken har du fått information om den? 

 
PS: Inte alls. 
 
LL: Inte någon gång. 
 
PS: Ingen alls, jag kan inte påminna mig att jag hörde uttrycket edge för maj 2010. 

När jag går tillbaka och tittar på protokollen och jag vet att jag pratade med en 
kollega också, styrelsekollega om det här begreppet edge. Jag kan inte påminna 
mig att jag hört det. Jag har tittat i protokollen. Jag har hittat att det står med i 
revisorns redovisningar och så berättade hon att det diskuterats vid styrelsemöte 
när revisorer gjorde sin bokslutsgenomgång. Och jag tyckte att jag inte kom ihåg 
det. Men när jag kollade efteråt så visade det sig att jag inte var med på det 
styrelsemötet. 

 
LL: Kommer du ihåg när det var, vilket styrelsemöte. 
 
PS: 2009. 
 
Åkl: Men kände du till vad begreppet edge innebar då innan sommaren 2010. 
 
PS: Nej, inte innan maj 2010. Alltså edgen, jag har fått förklarat för mig också och 

vet ju nu att edgen är Kalle Anka mått. Alltså det är ett mått som saknar, 
egentligen relevans och det var därför man inte har rapporterat den eller 
diskuterat den. Om den visades dessutom med avsikt så var det dessutom just 
för att det var, är Kalle Anka. 

 
LL: Men det är en diskussion som du hört efteråt. 
 
PS: Det har jag hört efteråt, alltså i juni. När jag satt och hjälpte till att bena upp vad 

det var som hade hänt. 
 
LL: Du kan inte säga vilken inställning till edgen du haft då, eftersom den inte var 

bekant, helt enkelt. 
 
PS: Jag kan inte påminna jag har hört begreppet edge, men det fanns i papprena, i 

revisorns papper, så jag har förmodligen, när jag suttit med  vid 
revisorsgenomgången vid boksluten. Sedan har det varit någon diskussion då, 
det hörde jag på styrelsemötet, med det var det mötet jag inte var med. Det var 
väl därför jag inte kom ihåg det, jag kan inte minnas. 

 
LL: Men teoretisk värdering, det begreppet måste väl vara bekant? 
 
PS: Ja, att vi värderade efter modeller. Modellvärdering utav instrument, självklart. 
 
LL: Och någon form av jämförelse med marknadspriser då? 
 
PS: Några marknadspriser finns inte om man gör en teoretisk värdering. 
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Åkl: Marknadspriser kan i och för sig finnas, även om dom inte längre gör en 
marknadsvärdering, eller en teoretisk värdering. 

 
PS: Nej, en teoretisk värdering gör man om det inte finns marknadspriser. Då kan du 

inte jämföra med några marknadspriser. 
 
LL: Så din uppfattning att det fanns inga marknadspriser på dom instrument som 

värderades teoretiskt. 
 
PS: Jag utgår från att dom instrument som värderade teoretiskt, att det inte fanns 

några marknadspriser på dom, yes. 
Jag utgår från att om det funnits marknadspriser så hade man använt 
marknadspriser. 

 
LL: Men när du säger marknadspriser, men du då att det inte fanns i omfattning eller 

att det inte fanns alls. 
 
PS: Allts marknadspris på en marknad, på likvid marknad, där det handlas 

tillräckligt många instrument för att man skulle kunna hävda att dom här 
priserna speglade det faktiska sanna värde vid just den tidpunkten. Och på det 
mötet vad jag förstått, när det gäller illikvida instrument är att det finns inga 
sanna fair value, marknadspriser att använda. Finns det fair value, 
marknadspriser, att använda så är det klart att man använder dom i första hand. 
Den teoretiska värderingen använder man i de fall det inte finns marknadspriser. 
Då försöker man hitta någon annan typ av modell istället, för att värdera 
instrumenten. Och det, det är vad man har gjort. 

 
LL: Men har du hört, hört någon sammanställning eller framställan om när man tittat 

på den teoretiska värderingen jämfört med dom priser som fanns, även om dom 
inte skulle betraktas som rätta marknadspriser. 

 
PS: Du skulle kunna ta vilka priser som helst. Du kan ta vilka noteringar som helst. 

Alltså om det inte är marknadspriser, om det är liksom priser, en transaktion, där 
jag är beredd att köpa en Djursholmsvilla för 100 000 kr, är det ett 
marknadspris. 

 
LL: Säkerhetskrav, är det någonting som har redovisats? 
 
PS: Nej inte i mamman. 
 
LL: Vet du hur man hämtar säkerhetskraven. 
 
PS: Jag inte hur man bestämmer säkerhetskraven. Det vet jag inte. Jag vet att när det 

var turbulent, när vi åkte rakt in i finanskrisen, 2008, hösten, så vet jag att vi fick 
höjda säkerhetskrav. Det fanns ingen likviditet. Och vi hade problem, men jag 
vet inte hur man räknar fram, det vet jag inte. 

 
LL: Förlåt du vet? 
 
PS: Jag vet inte hur man räknar fram dom. 
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LL: Men vet du vem som lämnar uppgift om marknadspriserna. Nu handlar det här 

egentligen i viss mån om omx men i första hand om dax. Det är dom som har 
varit intressanta här på slutet i alla fall. Och dax, det är ju Frankfurt det.  

 
PS: Det är tyska. 
 
LL: Tyska ja, vet du hur ni då, eller rättar sagt banken, när det gäller 

tradingportföljen fick uppgifter, eller var hämtades säkerhetskraven, när det 
gäller daxinstrumenten. 

 
PS: Ingen aning. Ska jag veta det? 
 
LL: Alltså man ser ju att sådana uppgifter om säkerhetskrav dyker upp lite då och då 

och information om det och då kan man väl tänka sig att det kommer fram, var 
kommer dom härifrån. Vem är det som bestämmer priset på instrumenten i 
säkerhetskravet och var hämtar dom, dax sina priser? Det är ju från marknaden, 
kan jag säga. 

 
PS: Men alltså säkerhetskrav pris, och dax och tradingportföljen, var ju banken. Det 

var ju inte mammans styrelse. 
 
LL: Nej, men jag frågar eftersom dom har ju levt en egen värld, säkerhetskraven, 

jämfört med bankens teoretiska värdering. 
 
PS: Ja, det vet jag ingenting om. 
 
LL: Over night risker, vem beslutade om det och höjde limiter? 
 
PS: Allt det här beslutades också i banken, banken har sina instruktioner och banken 

hade instruktioner till tradingen, det var inget vi hade i moderbolaget. 
 
LL: Kom det någon information till moderbolaget om hur dom förändrades? 
 
PS: Nej, det gjorde det inte. Det gjorde det inte. Och jag vet att man hade en, fick 

berättat i efterhand att man hade en over night limit på 150 miljoner. Och det var 
ingenting som över huvud taget hade informerats i moderbolagets styrelse. 

 
LL: Tycker du det är förvånande mycket, alltså 150 miljoner? 
 
PS: Jag tycker att det är åt helvete för mycket och jag förstår inte varför vi inte fick 

den informationen i mammans styrelse. 
 
LL: Om du hade fått den informationen, skulle du ha reagerat på något sätt. 
 
PS: Då hade jag naturligtvis reagerat. 
 
LL: Varför det? 
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PS: Därför att den information jag fick i mammas styrelse, det var att 
tradingportföljen var under avveckling och riskerna dragits ned. Det var vad jag 
fick höra hela tiden. 

 
LL: Hur var det med själv avvecklingen, hur fortlöpte den och vilken information, 

fortlöpte den som planerat och vilken information fick ni i moterbolaget? 
 
PS: Hur man planerat och på vilken sikt, det vet inte jag, för det fattade man väl 

beslut om i banken och där hade man väl dom tidsperspektiven. Men däremot 
fick jag information att ja, tradinportföljen var under avveckling och att risken 
dragits ned. Det var vad jag fick höra av dragningarna på styrelsemöterna. 

 
LL: Och kom det något annat budskap någon gång, att det förlängdes eller så, eller 

som inte var planerat? 
 
PS: Med tradingen? 
 
LL: Ja portföljen, att den inte stängdes. 
 
PS: Nej, det tog tid att stänga, men jag tyckte ändå inte att det var så konstigt att det 

tog tid, med tanke på dels hade vi ju. Vi hade ju den här krisen, finanskrisen och 
efterdyningar av den och sedan var det helt skakigt och osäkert under hela 2009, 
marknaden var på väg. Man började kanske känna lite lättnad och så kom 
Grekland att smälla till också. Så det var skakigt finansiellt och jag trodde att 
tradingportföljen, att det var en massa konstiga instrument och pappeteringar, 
alltså sådana här specialprodukter och då förstår jag liksom att det är svårt att bli 
av med dom på en marknad som är stökig, rädd och orolig. Så jag tyckte inte att 
det var så konstigt att det tog tid. 

 
Åkl: Får jag fråga, när då årsredovisningen tas fram. 
 
PS: Pratar vi om bankens årsredovisning eller pratar vi om moderbolagets. 
 
Åkl: Vi talar om AB:et och även i bank där. Observerade du möjligen i det 

sammanhanget att det fanns kvar en sådan här tradingportfölj, med dom här 
positionerna. 

 
PS: Jag har inte sett några positioner över huvud taget i tradingportföljen och jag vet 

att vi haft kvar trading för det har rapporterats, men den har varit under 
avveckling. 

 
Åkl: Hade du en uppfattning då att tradingportföljen, enkelt uttryckt, hade minskat? 
 
PS: Ja, det var min uppfattning. 
 
LL: Kontinuerligt eller, du fick inget besked om att den förlängdes eller. Du sa att 

det var problem, du misstänkte att avveckla den, men vad skulle det i så fall vara 
om det inte gick att avveckla den till pris som är rimligt, om man säger. 
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PS: Det är alltid en fråga om timing när stänger ned saker och ting, eller när du säljer 
någon. Är det så att du har en marknad som helt plötsligt skakar till för att alla 
blir skitnervösa, för att någon statsskuldsväxel inte har gått att sätta på 
marknaden eller någonting annat. Då är det klart då får du kanske vänta lite 
grann och avvakta. Men jag trodde att tradingportföljen, det hade konstiga 
papper i dom, alltså specialinstrument och så där och därför tyckte jag inte det 
var så märkligt när det tog tid, efter marknaden var skakad och marknaden var 
rädd och dom ville inte ha någonting alls och definitivt inga konstiga papper. 

 
Åkl: Kände du till någonting om att HQ, den här portföljen då, innehöll ganska 

mycket odax? 
 
PS: Nej, jag hade ingen som helst insyn i portföljen. Jag visste ingenting om hur den 

såg ut, förrän i slutet av maj 2010. Då blev jag väldigt, väldigt förvånad när jag 
såg den. 

 
LL: När du säger att det var konstiga papper? 
 
PS: Jag trodde det. 
 
LL: Nu har du kanske fått veta mer i efterhand. Har du en annan uppfattning nu. 
 
PS: Jag har en helt annan uppfattning. 
 
LL: Du tycker inte att det är konstiga instrument, idag då. 
 
PS: Nej, dom instrumenten jag tittade på i portföljen, med en kille som var inhyrd 

utifrån, tradingexpert, som skulle hjälpa till att stänga ned. Och vi satt med 
honom för att försöka förstå hur det såg ut och vad som hade hänt. Och då var 
det ju raka, det var vanliga derivat. Det var inga konstigheter. Det var på dags 
och det var på omx och dessutom hade lite Ericssson. Om jag inte missminner 
mig. Så det var inga konstigheter alls. Jag blev väldigt, väldigt förvånad. 

 
Åkl: Varifrån hade du fått den uppfattningen att det var konstiga instrument då i 

portföljen? 
 
PS: Dels för att jag fick det från, antingen. Det måste ha varit Patrik Enblad, när han 

var vd, om det var 2007. Eller om det var när han hade gått. Jag kommer inte 
ihåg. Men då vet jag att jag hörde någons svordom över att vi hade några 
aktiederivat som var helt omöjliga att omsätta och att man bara fick vänta ut 
dom. Det var några långa derivat. Alltså långa papper och det var något konstigt 
företag. De var helt omöjliga att omsätta. Då hörde jag någon svordom om det. 
Jag minns inte om det var Patrik Enblad som svor över detta, eller om det var 
någon som svor över att Patrik Enblad bara hade lämnat. Så det är vad jag 
kommer ihåg där. Och sedan tror jag också att det är så att när Fredrik Crafoord 
uppträdde på HQ AB:s styrelse, de få gånger han var där, så var han väldigt 
nedlåtande, väldigt arrogant, väldigt mycket att ungefär, det här begriper ni er 
inte på i alla fall. 

 
LL: Men när du fick titta närmare på dom här i, vad sa du, maj eller april. 
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PS: Nej, månadsskiftet maj-juni. 
 
LL: Maj-juni. Och dom hade varit teoretiskt värderade dom här instrumentet då. 

Utifrån vad du fick se då, tycker du det var korrekt att värdera dom teoretiskt på 
sätt som... 

 
PS: Men jag kan inte uttala mig om det var korrekt att värdera dom teoretiskt. Då 

visste jag inte hur mycket man gjorde, hur man värderade dom. Jag satt och 
tittade på dom och så såg jag att det var stora positioner. Framförallt reflekterade 
som jag sa från början att det var så, att det inte var konstigare instrument. Jag 
hade trott att det skulle vara en massa konstiga instrument. Men hur dom väl 
värderade, det liksom inget jag tittade på eller satt och räknade på. Utan jag 
tittade på, vad är det för någonting som är här. Vad är det som har hänt. Jag 
skulle hjälpa till och lägga fram en kommunikationsplan. Jag försökte förstå vad 
det var som hade hänt. 

 
LL: Du var inne tidigare på att det kanske inte fanns priser på dom, men om det är 

enklare och vanligare instrument, så kanske man börjar funderar över det, finns 
det priser i dom här? 

 
PS: Ja, det är klart att man kan fundera på om det fanns priser, eller om det finns 

priser, då tittar vi på volatilititeten. Vi pratade också med den här killen, Göran 
Sigfrid tror jag han heter. Och pratade med honom om den här volatiliteten. Och 
saken är den att en marknad för att vara likvid, så krävs en viss omsättning på 
dom och vad jag förstår så var dom här positionerna väldigt stora. Och är 
positionerna så stora så att den inte finns någon handel egentligen i instrumentet. 
Om du har så mycket av ett instrument så att du står för marknaden, då ska det 
vara en teoretisk värdering. Eftersom du inte har det som utvärdering, vad som 
omsätts. 

 
LL: Fick du någon information om på vilket sätt den teoretiska värderingen skulle 

vara mer korrekt då än dom priser som fanns i marknaden. 
 
PS: Jag försökte förklara det tidigare. Ja i efterhand har jag fått det förklarat, när vi 

gått igenom hur värderingen sett ut. Det här med värderingen och hur dom 
sattes, det var en diskussion som fördes i banken, det förde inte vi i 
moderbolagets styrelse. Dom gånger vi pratade värdering, och 
värderingsprinciper, det var i samband med att revisorn kom och drog 
dragningarna i bokslutet. Men i efterhand, ja jag tycker i efterhand, tycker jag 
det är korrekt att göra en teoretisk värdering. Jag tycker det är korrekt. Jag 
tycker också det är korrekt med den här aktivitetsregeln. Jag tycker också det är 
korrekt att man tillämpar en typ av historisk, att man går tillbaka till någon typ 
av historisk volatilitet. Att man har det som en grundhypotes. Och man kan säga 
vad man vill om den här värderingsmodellen som bygger på Black and  
Scholes, men det är dom värderingsmodellen man har. 

 
Åkl: Får jag fråga en annan sak när gäller värderingen. Det här med dag 1 resultat, 

som du har nämnt, inledningsvis, eller innan förhöret. Är det något som du hört 
talas om innan sommaren 2010. 
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PS: Nej, det är det inte. Och jag förstod det inte heller sommaren 2010, ska jag säga 

när jag satt och försökte tittade på det. 
 
LL: Men om man har en teoretisk värdering, kan det inte bli sådana problem då, att 

man handlar till priser som man inte har själv värderat till. 
 
PS: Nu förstår jag inte vad du menar. 
 
Åkl: Alltså själva grundproblematiken då, att om man har en värdering som man 

åsätter utifrån en teoretisk modell och sedan säljer man det här instrumentet, 
eller löser det, så kan det uppkomma en differens mellan bokfört värde och det 
värde man då avyttrar eller stänger positionen. 

 
PS: Så är det vid alla försäljningar. 
 
Åkl: Ja, jo precis. Men är det någonting som varit uppe i diskussionen någon gång 

såvitt du känner till. 
 
PS: Om du är ute efter dag 1 resultat så har vi aldrig diskuterat dag 1 resultat. Jag 

kan säga att det är först nu på senare, senaste året som jag förstått vad det är. Jag 
förstod inte ens under våren eller sommaren 2010, när jag satt och skulle hjälpa 
till och svara på Finansinspektionen, iakttagelser i handel. 

 
Åkl: Okej. 
 
LL: Du var inne på att det kanske, marknaden inte låg så att det gick att avveckla den 

vid någon tidpunkt, det hände saker och ting, men då dyker det ju upp det 
problemet, rimligtvis. 

 
PS: Förlåt, det gick. 
 
LL: Då dyker väl det problemet upp att man inte får de priser i marknaden som är 

bokfört för tradingportföljen. 
 
PS: Om det inte finns någon marknad, så finns det ingen marknad. Jag förstår inte 

vad du är ute efter. 
 
Åkl: Jo, om man avyttrar ett instrument, så är det ju uppenbart att själva avyttringen i 

sig innebär då att det blir ett pris va. 
 
PS: Ja. 
 
Åkl: Och om man har den föreställningen att portföljen är under avveckling, då borde 

det väl ligga i linje med det då att man tror sig ha fått pengar eller betala vissa 
pengar i samband med avyttringen av en position och det priset då… 

 
PS: Alltså om du avyttrar en position, om stänger, om du säljer ett instrument så får 

du ju ett pris för det och det priser är marknadspriset. Det är värdet, det är fair 
value på det, vad du faktiskt fick ut. 
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Åkl: Ja just det. I och med att man har en teoretisk modell, så kan det då uppkomma 

den situationen att det man då fick för instrumentet, avviker från det pris man 
har själv åsatt instrumentet tidigare med hjälp av en teoretisk modell. 

 
PS: Ja. 
 
Åkl: Har du funderat någonting, att det då kan uppkomma en diskrepans, en skillnad 

mellan bokfört värde och pris vid avyttringen. 
 
PS: Jag förstår inte, det här är en nonsensdiskussion. Om det är så att jag gör en 

teoretisk värdering. Jag har ett instrument, då gör jag en teoretisk värdering av 
detta. Om jag säger att priset är 20 och så går jag ut och så säljer jag det på 
marknaden, och så får jag inte mer än 18. Då har jag gjort en förlust på, fine, vad 
är problemet. 

 
LL: Jo, men du sa tidigare, att det kanske inte gick att avveckla den på grund av 

marknadsförändringar. 
 
PS: Nej då håller du inte isär vad vi pratar om, då har jag inte kunna säga det 

tidigare ohörbart instrumentet. 
 
LL: Men fördes det ingen sådan diskussion om vad man skulle få om man 

avvecklade nu och varför man dröjde med avveckligen? 
 
PS: Med tradingportföljen? 
 
LL: Ja. 
 
PS: Nej, ingen som helst diskussion. 
 
LL: Det kom aldrig upp och fördes aldrig några sådana diskussioner+ 
 
PS: Nej, första gången det kom upp var på det där styrelsemötet, extra styrelsemötet 

vi hade i maj 201. 
 
LL: Rimligtvis om man håller på att avveckla en portfölj, så blir dom priser i 

marknaden mer relevanta. 
 
PS: Ja. 
 
LL: Och då borde det också rimligtvis tycker jag, komma upp till diskussion, 

eftersom man har planerat att avveckla den portföljen. 
 
PS: Jo, men vad skulle det komma upp för diskussion menar du. 
 
LL: Ja, vad finns det för priser. 
 
PS: Var skulle den diskussionen hamna, jag fattar inte. 
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Åkl: Jo, man skulle tänka sig att man, om man fattar beslut om avveckling av 
portföljen, låt oss säga i slutet av 2007, eller 2008 och sedan avvecklas inte 
portföljen. Utan den finns kvar då, så kan man tänka sig att det finns en 
anledning till detta. 

 
PS: Anledningen är att det inte finns någon marknad. Det är därför man inte stängt 

den. Men har låtit den del av utav dom här, förstod jag att en del av dom här 
positionerna skulle klinga ut. 

 
Åkl: Och varifrån fick du en uppfattning att det inte fanns någon marknad. Är det 

någon som upplyst dig om detta, eller är det en slutsats du har dragit. 
 
PS: Jag läser i tidningar, jag vet inte om du var medveten om att vi hade en av dom 

största finansiella härdsmältorna i modern tid under 2008.  
 
Åkl: Det är baserat på allmän kunskap om marknad. 
 
PS: Jag är rätt så duktig makroekonom, jag är duktig på makroekonom. 
 
Åkl: Är det därifrån du fått, föreställningen, eller insikten om att vi inte kan avveckla. 
 
PS: Jag har aldrig haft någon insikt, jag har alltid trott att vi avvecklat. Eller jag har 

inte trott, jag har vetat att vi hade en stor tradingportföljen, men jag har aldrig 
trott annat än att det skulle kunna ta tid. Däremot att det skulle ta så här lång tid, 
trodde jag inte det skulle ta. 

 
LL: Vi fick ni för uppfattning om hur lång tid det skulle ta. 
 
PS: Jag hörde att vi hade en del instrument som var väldigt långa och som var svåra 

då att stänga. Och vi pratade om att vi skulle ta en ordnad avveckling. Och en 
ordnad avveckling, att det beslutades att vi stänger utan att, ja stänga ner, till så 
liten kostnad som möjligt. 

 
LL: Du hörde, är det inledningsvis när man beslutar eller kommer fram till avveckla 

tradingportföljen eller är det senare som det kommer fram att det är långa 
instrument, så att man kanske inte kan avveckla under tiden man från början 
hade planerat. 

 
PS: Vi hade ingen deadline, jag har aldrig hört talas om en deadline på avvecklingen 

av tradinportföljen. Det var inte så att vi satt och sa 2007 att tradingportföljen 
ska vara avvecklad i november 2008. Det fanns ingen sådan avvecklingstid. Inte 
i moderbolaget, jag vet inte vad banken hade sagt. Det här låg i banken, det var 
bankens ansvar. Men på moderbolaget satte vi ingen deadline för när 
tradingportföljen skulle vara stängd. 

 
LL: Det har framkommit uppgifter, bl. a. från revisorerna, så har dom i alla fall fått 

den uppfattningen. 
 
PS: Att det fanns en deadline. 
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LL: Ja just det, och att den förlängdes. 
 
PS: Det har inte jag hört. 
 
LL: Rullningar, är det någonting som du är bekant med. 
 
PS: Nej, jag vet ju vad det är, men det är inget jag hörde att vi höll på med. 
 
LL: Det var inget som du hörde att man höll på med i det här fallet. 
 
PS: Nej, absolut inte. 
 
Åkl: Hade du någon uppfattning om eller information om att nya positioner togs och i 

så fall varför? Om vi tar exempelvis under 2009. 
 
PS: Vad jag förstått, och det är också sådant som jag höra i efterhand, var att vi hade 

väldigt långa positioner, alltså papper som är väldigt långt, och sedan var 
affärsidén att man skulle hedga mot kort. Så då är det klart att då tog man en 
massa korta positioner hela tiden, för att hedga mot dom här långa. 

 
Åkl: Betyder det att du hade föreställningen att man under 2009 tog nya korta 

positioner.. 
 
PS: Ja. 
 
Åkl: men inte nya långa? 
 
PS: Jag trodde att man tog nya korta positioner, i väntan på att avveckla dom långa. 
 
LL: Vem var det som informerade styrelsen om det som avsåg tradingportföljen, 

eller FC portföljen. 
 
PS: Vi funderade inte i styrelsen i moderbolaget speciellt över huvud taget om 

tradingportföljen, utan vad vi fick höra var att trading, ja att man höll på att 
avveckla den och att risken drogs ner. 

 
LL: Och vem. 
 
PS: Och det var König som föredrog det. Alltså vd:n. 
 
LL: Den information ni fick, fick ni från König i första hand då. 
 
PS: Ja, vi fick från vd. 
 
LL: Du sa också att Fredrick Crafoord var där någon gång. 
 
PS: Någon enstaka gång. 
 
Åkl: Fick ni någon information i AB:s styrelse från någon annan än König. König var 

då vd i bank och i.. 
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PS: I mamman. 
 
Åkl: AB, va. 
 
PS: Ja. 
 
Åkl: Och sedan har vi Dahlbo, han är då ledamot i AB och sedan är han 

styrelseordförande i Bank. 
 
PS: Och fonder. 
 
Åkl: Ja. I vad mån lämnade Dahlbo någon information om tradingportföljen? 
 
PS: Ingen alls. 
 
Åkl: Det finns en som heter Curt Lönnström, som då var, han satt i revisionsutskottet. 
 
PS: Han var ordförande i revisionsutskottet och han satt också i bankens styrelse.  
 
Åkl: Och i AB. 
 
PS: Mm. 
 
Åkl: I vad mån lämnade han information om tradingportföljen och annat. 
 
PS: Han lämnade väldigt rudimentär, rätt lite information. Han brukade läsa upp från 

något papper, revisionsutskottet och vad dom gjort och vad dom hade tittat på. 
Och då nämnde han tradingportföljen, en passant. Men det var inget papper vi 
fick ut i förväg och det var ingenting vi fick efteråt heller. Jag har sett dom 
protokollen, så har vi haft fram, alltså dom papper han har skrivit, men väldigt, 
väldigt översiktligt. 

 
Åkl: Känner du till varför Catarina Lagerstam togs in i HQ. Hade hon någon speciell. 

Var det på förekommen anledning, eller var det någon speciell kunskap hon 
hade som ni efterfrågade. 

 
PS: Det får du fråga valberedningen om. Jag satt inte i valberedningen. 
 
Åkl: Nej, men man kan tänka sig att du eventuellt ända ha haft information om 

varför. 
 
PS: Nej, jag Ann-Marie Pålsson som är en duktig ekonom skulle lämna och då 

plockade man in en annan duktig ekonom, trodde jag. Jag tyckte det var kul att 
hon skulle komma in. 

 
LL: Var det vid någon tidpunkt som du fick misstanke eller började ana att 

tradingportföljen var övervärderad? 
 
PS: Misstanke eller anat? 
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LL: Ja, eller. 
 
PS: Det kom som en slägga i huvudet den 17 maj 2010. 
 
LL: Är det första gången då. 
 
PS: Det är första gången då, över huvud taget som jag fick reda på att vi hade 

problem med värdena i tradingportföljen. Att det tog tid att avveckla den, visste 
jag ju. Jag var också rätt irriterad när jag läste delårsrapporten för första 
kvartalet, eftersom vi hade nya förluster i tradingportföljen då. Det minns jag att 
jag tänkte, är vi inte av med den där skiten snart. Men att vi skulle ha några 
problem med värdringen, det fanns inte i min fantasi ens. 

 
Åkl: Det är alltså 17 maj, är det då Lagerstam? 
 
PS: Det är ett extra styrelsemöte som kallas in för att prata om tradingportföljen.  Jag 

vet inte ens om vi fick reda på att det skulle handla om tradingportföljen, jag tror 
bara att vi fick reda på att vi skulle ha ett extra styrelsemöte i HQ AB. 

 
Åkl: Är det den dragning som Lagerstam gör? 
 
PS: Ja, det är det. 
 
LL: Kan du berätta om vad du fick veta då, vad du fick för uppfattning? 
 
PS: Vad jag fick veta då, först ska jag säga att jag var inte med, jag var inte med på 

mötet i Stockholm, jag var med på telefon. Jag tror att det var det där askmolnet 
som härjade då, annars finns det ingen anledning till att jag inte åkte upp till 
Stockholm. Jag skulle misstänka att det var det där askmolnet. Så jag var med på 
telefon, kom in i en rätt stökig, upprörd diskussion. Det verkar som den hade 
pågått en stund innan man kopplar in en. Det här hände då, Catarina Lagerstam 
och sedan är det djävligt mycket slammer och hon är upprörd och det är en 
upprörd diskussion, rörig och mycket slammer med koppar och mycket, men det 
är då jag får höra liksom att vi har problem där med tradingportföljen och att vi 
behöver ta fram, och att vi kommer att göra förluster i andra kvartalet.  

 
LL: Fick du någon uppfattning om hur stora problemen eller stora i siffror eller så. 
 
PS: Ja, det var någon som frågade, jag minns inte om det var. Jag tror att König sa 

att Crafoord hade meddelat att det skulle hamna någonstans mellan 0 och 500 
miljoner att stänga. 

 
Åkl: Men vad sa Lagerstam, vad hade hon för uppfattning. 
 
PS: Jag hörde inga siffror från henne, det läste jag efteråt sedan. 
 
LL: Och det här kom då som en nyhet för dig. 
 
PS: Det kan du vara rätt säker på ja. 
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LL: Men var det något som hade hänt som, är det så att ni blev varse någonting som 
hade varit fel länge eller var det något som hade hänt? 

 
PS: Nej, alltså vad som hade hänt, det hade ju uslat till igen där i början på maj i 

USA, och det var väl inledningen till Greklandskrisen. Men, nej, alltså vad dom 
hade gjort, det hade funnits en arbetsgrupp som hade suttit och gått igenom 
tradingportföljen och som skulle hjälpa till att stänga den, eller gå igenom varför 
man inte hade stängt den. 

 
LL: När bildades den? 
 
PS: Den bildades den 15 april. 
 
LL: Hade den börjat arbeta den 15, innan den 15:e april eller var det så att. 
 
PS: Det kan jag inte tänka mig eftersom Catarina Lagerstam ingick i den där 

gruppen och hon valdes den 15 april och kan näppeligen ha utfört något arbete 
för styrelsen före den 15 april. 

 
LL: Men om man säger så här, när kom tanken på att skapa en sådan arbetsgrupp? 
 
PS: Det får du fråga dom som hittade tanken med att skapa en arbetsgrupp. 
 
LL: Det var ju i vart fall, vad jag förstår, moderbolaget som bildade den här. 
 
PS: Det var moderbolaget som skapade den ja. 
 
LL: Och då måste det väl ha kommit någonting, upp någonting som gör att vi måste 

titta på det här då? 
 
PS: Det får du fråga dom, jag var inte med på mötet den 15 april. 
 
Åkl: Men innan. 
 
LL: Innan mötet? 
 
PS: Styrelsemötet vi hade där var väl i januari, då vi hade bokslutsmötet, sedan hade 

vi något per capsulam möte. Sedan hade vi inget möte med HQ AB. 
 
LL: Visste du om innan, du var inte med på mötet sa du, den… 
 
PS: Jag var inte med på mötet den 15 april. 
 
LL: Men visste du om innan mötet att det skulle komma ett förslag på att bilda en 

sådan grupp. 
 
PS: Absolut inte, jag var lite förvånad över det när jag läste det. Jag fick ingen 

information om det ohörbart. Jag satt i Portugal. Jag ringde hem till Mats och 
frågade, eller ringde innan eftersom jag visste att det kunde bli problem att ta 
mig hem från Portugal, eftersom det fanns en risk att ohörbart skulle strejka. Då 
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ringde jag Mats och frågade om mötet som skulle vara, styrelsemötet och 
stämman, och då sa Mats, skit i det du, jag kommer inte ohörbart i alla fall. 
Vilket förbryllar mig, för man skulle tillsätta en arbetsgrupp och det har man 
vetat att man skulle tillsätta en arbetsgrupp som skulle titta på tradingportföljen, 
så borde han rimligtvis ha sagt det till mig när jag ringde och pratade med 
honom. Säg om det var 5 dagar innan mötet, eller en vecka innan eller något 
sådant.  

 
LL: Jag tänkte ställa några frågor utifrån tillfällen som den här tradingportföljen varit 

uppe till diskusson i moderbolaget. 
 Och vi har ett styrelsemöte AB 17 oktober 2007. Och då står det i §5. 

Mattias Arnelund redogjorde närmare i enlighet med bilaga 3 för den affärsplan 
som rör överföringen av tradingverksamhet till en Hedgefond som skall ägas av 
ett av HQ AB delägt fondbolag. Det här är då alltså uppe till presentation i 
moderbolaget. Och så står det åckså. 
”Styrelsen uppdrog åt VD att i samråd med styrelsens ordförande verka för att 
aktuell affärsplan genomförs med målsättning att planen skall vara slutligt 
genomförd senast under tredje kvartalet 2008”. 
 

PS: Som man skulle ha hedgefonden? 
 
LL: Ja. 
 Men det är alltså uppe till beslut, eller behandling i alla fall, i moderbolaget. 
 
PS: Men det sa jag innan, att vi fattade om att man skulle föra över de till en 

hedgefond 2007, eller hur. 
 
Åkl:  Men man kan ju syfta på HQ rent allmänt, eller AB:s styrelse. 
 
LL: Vet du varför det inte blev någon hedgefond? 
 
PS: Vänta lite, vadå man. Jag menar att beslutet som har stor betydelse, som fattas i 

dotterbolagen, ska fattas i moderbolag. Man brukar ha en sådan här. Är det stora 
ingrepp eller stora förändringar i dotterbolagen så ska detta upp i moderbolaget. 
Här lägger vi ner, eller ska fjärma över tradingavdelningen och det är uppenbart 
att en del anser att vi är delägare i detta. Det är självklart att det ska tas upp i 
mamman också eller konfirmeras i mamman. 

 
Åkl: Jo, jag ifrågasätter inte alls att det skulle göras, inte alls. 
 
LL: Varför blev det aldrig någon hedgefond då. 
 
PS: Jag fick höra att det gick inte av praktiska skäl och jag vet inte om det var så att 

det blev stökigt på marknaden. 
 
Åkl: Vem fick du höra det av? 
 
PS: När det togs upp i styrelsen igen, när man skulle göra någonting annat. Man 

skulle köra någon market making-variant utav verksamheten. Jag tror också det 
var lite granna så att hedgefonder var man på väg ut där va. 

Förhör, 2012-03-28 09:30   diarienr: 9000-K1634-10
 196



 
LL: Sedan finns det ett styrelseprotokoll 5 december 2007. 

Och där. 
 
PS: HQ AB. 
 
LL: Ja. Där framgår då att Fredrik Crafoord lämnade information om frågor som är 

kopplade till resultatutvecklingen för bankens tradingportfölj. Det är vad jag 
förstår inga beslut, utan det är information. Kommer du ihåg någonting av det? 

 
PS: Nej. 
 
LL: Eftersom det tidigare hade beslutats att man ska titta på en hedgefond, kommer 

det upp att det inte hade blivit någon hedgefond då. 
 
PS: Jag tror, jobbade dom inte, alltså jag tror i december trodde jag väld fortfarande 

att vi skulle göra en hedgefond va, det var väl först på våren 2008 va, som vi sa 
att nu skulle vi ändra inriktningen. Jag tror att i december hade man nog 
fortfarande en ambition att det skulle bli en hedgefond av det där. Allts fattade 
vi beslutet i oktober och det här är två månader senare, knappt två månader 
senare, så jädra snabbt går det inte. 

 
LL: Det kanske är så, jag vet inte. 

Styrelsemöte den 31 januari 2008 i HQ AB. Det är ett sådant möte som man 
börjar titta på bokslutet för revisorerna har varit inne och tittat. 

 
Adv: Vilket datum, förlåt. 
 
LL: 31 januari 2008. Och där finns det en bilaga här då, en som rev… Du ska få titta 

på den här, som revisorerna kommer med då.  
Och den heter bilaga 1. 
Rapportering från revisionen, noteringar från årets revision och där anges om en 
edge på 182 miljoner kr och det står att ”värdet i balansräkningen är 182 MSEK 
högre än vid strikt tillämpning av noterade kurser”. 
Och så framgår det av en annan bilaga att ”vidare 
pågår arbetet med att avveckla Tradingen i dess nuvarande form. 
Och sedan finns en bilaga 5 också. Rapport från revisionskommittén 080131. 
Där står det ”För att möjliggöra en ordnad och riskminimerande succesiv 
avveckling av tradingportföljen har styrelsen utökat riskmandat och 
omfångsmandatet för tradingen”. 

 
PS: Bankens styrelse. Nota Bene. 
 
LL: Ja, jag vet inte om man skrev så, men det kanske det är. 
 
PS: Det är bankens styrelse, vi tog inte sådana mandat i HQ AB. 
 
Adv: Var Pernilla med på? 
 
LL: Vänta ska vi se. Jo det står så här. Du kan få titta här hur du vill. 
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PS: Vad är det jag ska titta på. 
 
LL: Jag kan visa det som var intressant. Paus. 

Och här står det i noteringar från årets revision, det här om dom här 182 
miljonerna sek då som. 

 
PS: Du menar edgen. 
 
LL: Om edgen ja. 
 
PS: Och… 
 
LL: Men den har ju alltså varit uppe till diskussion i alla fall. 
 
PS: Nej, den har inte varit uppe till diskussion. 
 
LL: Till presentation då om man säger. 
 
PS: Presentation är något helt annat. 
 
Åkl: Men med anledning av den presentationen, kan du erinra dig om du funderade 

någonting på den här informationen. 
 
PS: Nej, eftersom revisorn sa att edge är Kalle Anka mått, eller Kalle Anka är min 

term, men att det är ett mått som inte är rättvisande och som han inte fäster 
någon avsikt vid, eftersom revisorn sa att det såg ut att vara god ordning i övrigt 
och att den där edgen har jag förstått hoppade hej vilt. 

 
Åkl: Minns du att revisorn sa det vid det här tillfället. 
 
PS: Nej, men edgen var inte uppe till diskussion, jag var så förvånad över att jag inte 

mindes det här edgen. Jag har gått igenom och tittat på de här protokollen, så 
vad jag förstår, enda gången var uppe till diskussion det var bokslutsmötet 2009 
och det var jag inte med på. 

 
LL: Men om det står så att värdering av tradinglagret har en teoretisk edge om netto 

182 miljoner, dvs värdet i balansräkningen är 182 miljoner sek än vid strikt 
tillämpning av noterade kurser, sedan höjer man risklimit och samtidigt så håller 
man på att avveckla, är det inte en intressant spörsmål vilka priser som finns i 
marknaden då? 

 
Åkl: Det där beloppet överstiger väl årsvinsten om inte jag är helt fel. 
 
PS: Men det där är Kalle Anka mått, säger jag ju. 
 Edgen är ett Kalle anka mått. 
 
LL: Men det har du.. 
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PS: Man ska inte ens använda edgen i värdering enligt IFRS regler, du får inte 
använda den. 

 
LL: Men det säger du utifrån vad du fått höra senare. 
 
PS: Absolut. 
 
LL: Men diskuterades det som Kalle Anka mått då på det här mötet? 
 
PS: Nej, det diskuterades inte alls, och det är det jag säger. 
 
Åkl: Ni fick information om den, ni har inte diskuterat den och har inte reagerat och 

att du efterhand har fått den informationen att edgen är ett Kalle Anka mått, är 
det en bra sammanfattning. 

 
PS: Sammanfattningen är att, ja vi har inte diskuterat edgen, materialet har lagts ut, 

men ska du veta det här med revisorsmaterialet får vi vid sittande bord 
dessutom. Det är inte så att man skickar ut det i förväg, utan jag får det när jag 
sitter på styrelsemötet, då får jag revisorsdragningen och sedan går revisorn 
igenom det och så säger han och så pratar man om värderingen. Han har aldrig 
diskuterat edgen specifikt vid något av dom här mötena. Han kan ha nämnt den 
och gått förbi den och sedan sagt att det här ser bra ut. 

 
LL: Det finns ett styrelsemöte den 26 februari 2008, då ser det ut som också, du var 

med på det mötet ja.  
Och där finns det en bilaga 1 som är kallelse till bolagsstämma. 
Där framgår om vinstdisposition.  
”Föreslår att utdela 271 miljoner av  311 miljoner, det är 10 kr då. 

 
PS: Alltså var edgen inte hela årets vinst, där hade du fel Berger. 
 
Åkl: Mm. 
 
LL: Ja, just det, men vad vi ville fråga där 

Hur kommer det sig att styrelsen beslutar om att föreslå en utdelning av mer än 
80 procent av vinsten, när banken är ifärd med att avveckla tradingportföljen, 
som per årsskiftet var värderad till 182 milj kr mer än de priser som fanns i 
marknaden? 

 
PS: Men nu är du ute och cyklar igen, nu får ni ta och skärpa er. Edgen är ett Kalle 

Anka mått, du kan inte sitta och säga att dom 182.. 
 
Åkl: Men det visste du inte då att det var ett Kalle Anka mått. Det är något. 
 
PS: Men edgen fanns inte, vi diskuterade inte edgen över huvud taget, det fick jag 

höra av revisorn att det var korrekt värderat. Han har gjort stickprovskontroller. 
Han har varit in och tittat på tradingportföljen och varit in och tittat på ohörbart. 

 Och redovisningen såg  bra ut och årsredovisningen såg bra ut. 
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LL: I samma protokoll i bilaga 1, så föreslås det om nedsättning av reservfonden 524 
miljoner och överföring till fritt eget kapital. Har det med avvecklingen av 
tradingportföljen att göra, att man tar utrymme för att den kan innebära en 
förlust. 

 
PS: Det tror jag inte. Det får du fråga ohörbart chef om. Det tror jag inte. 
 
LL: Det sammanfaller ju i alla fall med att man håller på att avveckla 

tradingportföljen. 
 
PS: Men det sammanfaller med, vi håller på med jävligt mycket den tiden. 

Vi köpte nya företag och vi expanderade och vi byggde ut verksamheten. Vi höll 
på att bygga upp världens bästa private bankingverksamhet. Vi gjorde massvis 
med saker, du tror att vi bara satt och tradingportföljen. Det är helt ute och 
cyklar. 

 
LL: Men i och med att man flyttar ut reservfonden till fritt eget kapital, så blir det 

utdelningsbart.  
 
PS: Ja, det kanske man gjorde. Och det är väl inget fel i att göra det. 
 
LL: Men skulle man fått lov att ta försluster i tradingportföljen då kanske man inte 

haft så mycket att utdela. 
 
PS: Nej, hade man tagit förlusten i tradingportföljen, om det bara funnits några 

förluster i tradingportföljen, så hade man naturligtvis inte delat ut så mycket. 
 
LL: Sedan finns det ett styrelsemöte den 4 april 2008 och. 
 
PS: Det måste vara konstituerande då, eller, om det är i samband med stämman. 
 
LL: Ja, jo det är det. Och du verkar vara med där på det mötet ja. Och finns det en 

paragraf 6, i det här mötesprotokollet och det är Fredrik Crafoord som är där och 
berättar och sedan finns det en bilaga 2 också, till hans presentation.  

 ”Fredrik Crafoord redogjorde för bankens Tradingverksamhet” Och då framgår 
det här då att, enligt den här bilagan, punkter att etc. Bl.a. 

x Hedgefond bra men kan inte ersätta Trading. 
x Marknadsförutsättningar för Trading har förbättrats. 
x Återgång till traditionell market making. 

Det är möjligt att det är som du säger att det är då som man slopar det här med 
hedge då. 

 
PS: Ja, det är då vi slopar det här med hede. 
 
LL: Kommer du ihåg det här, varför man slopade hedgfonden, planerna på. 
 
PS: Ja, men dom sa att det var inte möjligt att göra det, men dom gick inte in på 

några detaljer, varför det inte var möjligt. Och jag tror vi räknat ut själva varför 
det inte var möjligt. Det fanns inget marknadsläge, eller det var inte möjligt att 
göra det. 
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LL: Innebär det här då att det enda som skulle vara kvar var traditionell market 

making. 
 
PS: Han pratade om att man skulle köra market making med lite risk, med låg risk. 

Det var det som var diskussionen och inriktningen. Och vi var väl en del som 
var skeptiska till att man över huvud taget skulle ha det där eftersom, men den 
skulle avvecklas. Jag tror vi sa redan då också att den skulle avvecklas, sa vi inte 
det. 

 
LL: Jo, det stod det väl, det var väl det man kunde läsa av det här i alla fall. 
 Och sedan finns det en bilaga 5 här och det är Finansinspektionens synpunkter. 
  
 
PS: Det där var 2008. 
 
LL: Det var 4 april 2008. 
 Och där står det bl.a. Man påtalar om en oberoende riskkontrollfunktion. Det 

står att FI har anmärkt att bankens riskmanagementfunktion har för många roller 
med tanke på inriktning och omfattning av verksamhet som numer bedriver. 

 Och så finns det bl.a. punkt 3, du får låsa alltihop om du vill, riskmått och 
tillhörande limiter som används i mätning av risken i komplexa produkter. Och 
det står att FI har anmärkt att riskmanagementfunktionen inte tar självständig 
fram data avseende resultatrapporter i egen Orc, vilka tjänar som avstämning 
mot de data som trading presenterar. 

 Och så finns det bl.a. också om värdering av komplexa produkter enligt punkt 4. 
 FI har förklarat att FI anser att det inte är tillräckligt att 

riskmanagementfunktionen endast gör en värderingskontroll vid slutet av 
månaden och därutöver stickprovskontroller. FI anser att det bör göras flera 
kontroller, åtminstone två gånger i vecka och därtill stickprovskontroller som 
handlarna inte känner till på förhand. 

 Kommer du ihåg det här? 
 
PS: Nej, jag kommer inte ihåg, men jag tycker att det låter alldeles utmärkt. 
 
LL: Ja, vet vad det föranledde för åtgärder. 
 
PS: Om du läser slutet på det där pappret, så ser du vad det föranledde för åtgärder. 
 Du kan läsa dom också. 
 
LL: Det står så här. FI:s synpunkter kommer att behandlas på kommande 

styrelsemöte i banken. Synpunkterna i fråga har banken inte anledning att 
uppfatta som kritik som hur verksamheten skötts, utan snarare som råd om hur 
kontrollen av verksamheten kan förbättras. Vad gäller FI:s synpunkter på 
riskkontrollfunktionen och internrevisioner finns det särskilt skäl att anmärka att 
bankens organisation i dessa delar prövats och godkänts av FI så sent som 2006 
i samband med att FI biföll banken ansökan om bankrörelsetillstånd. 

 
PS: Så det du precis har läst upp nu, det var alltså utvärderingen utav 

Finansinspektionens granskning, när man gick ut och tittade på de olika 
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bankerna. Hur de värderade sina komplexa produkter, som en följd av att 
Carnegie förlorade tillståndet, hösten 2007, eller hur. 

 
LL: Men om man nu tittar på dom punkterna, som Finansinspektionen.. 
 
PS: Sedan står det också att bankens styrelse ska ta upp och hantera det och det utgår 

jag från att det gjorde. Det blir ju också rätt forum, hur det skulle hantera det. 
 
LL: Är det någonting som förts upp sedan i moderbolaget? 
 
PS: Ja, vi fick upp i moderbolaget sedan att man kallade in Atos som extern konsult 

att gå igenom riskavdelningen eller riskkontrollen.  Ohörbart. 
 
LL: Kommer du ihåg någonting om den. 
 
PS: Nej det var väl bara att vi gjorde det. Alldeles utmärkt. 
 
LL: Vi har ett styrelsemöte den 10 november 2008, det finns möte däremellan också. 

Och där framgår det i § 4, och där ser vi också att du var närvarande på det här 
mötet. 

 
PS: Jag var med på de flesta möten. 
 
LL: Ja. Det framgår i § 4. 
 ”Fredrik Crafoord lämnade närmare information om hur HQ Banks 

tradingverksamhet och därmed sammanhängande förhållande påverkas av Omx 
ökade säkerhetskrav etc. Det står en lång harang, han har skrivit här. 

 Men det här med ökade säkerhetskrav från Omx, innebar det behov av att 
påskynda avvecklingen? 

 
PS: Det innebar väl ett behov av ökade säkerheter och att man gärna skulle påskynda 

avvecklingen, men att det förmodligen inte var så lätt att göra det, eftersom det 
var total katastrof på marknaden i november 2008. Det var en begynnande 
finanskris. Det fanns ingen likviditet. 

 
LL: Nej. 
 
PS: Det fanns ingen som tog risk, alla sprang. Ohörbart. Det var massor av företag 

som stod på näsan, beroende på att man söker in starkast krediter. Vi hade 
jätteproblem. Jag jobbade hela den hösten intensivt med fonderna. Vi hade 
otroliga problem med fonderna, eftersom dom helt plötsligt stängde 
amerikanska fonder som vi hade investerat i, för uttag. Man stängde igen. Vilket 
innebar att våra kunder inte kunde få ut sina pengar om de ville plocka ut dom. 

 
LL: Men det var ju under hösten det, som. 
 
PS: Jo, men det här är november 2008. 
 
LL: Jo, men säkerhetskraven, omx ökade säkerhetskrav, det var inte så att dom 

bestod. 
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PS: Jag vet inte om dom bestod eller ej, men när han rapporterade om ökade 
säkerhetskrav då så var det inget konstigt, för alla skärpte kraven. All försökte 
försäkra sig, alla skärpte kraven. Så om dom har ökat sina säkerhetskrav, 
framstår inte som något märkligt alls, dramatiskt, men inte märkligt. 

 
LL: Men hur hämtar Omx sina säkerhetskrav. 
 
PS: Jag vet inte hur dom hämtar sina säkerhetskrav, det där är banken och det där är 

detaljer och det är operativa frågor. Det behöver inte jag grunna på som 
styrelseledamot. 

 
LL: Nej, du kanske inte behöver kunna det, men är det inte så att det är ganska 

självklart att dom hämtar dom från de priser som finns på marknaden. 
 
PS: Jag vet inte. Jag vet inte hur dom hämtar säkerhetskraven, jag vet inte hur dom 

ställer säkerhetskraven. Jag vet att riskpremierna ökade tydligen med kris. Jag 
kan berätta om hur det går till med riskpremie på räntor, men jag kan inte omx 
och jag kan inte den här typen av derivat, nej, och jag kan inte trading. Jag har 
aldrig hållit på med trading. 

 
LL: Om vi pratar om säkerhetskrav så var det så att inför det här styrelsemötet den 

17 maj 2010 så har vi sett att Lagerstam har gjort en sammanställning i power 
point. Jag vet inte om du har fått den? 

 
PS: Jag fick aldrig den. 
 
LL: Du fick aldrig den? 
  
PS: Nej, jag fick aldrig den. 
 
LL: Var den uppe till vad ska jag säga, diskussion, när man pratade om mötet, 

utifrån den här. 
 
PS: Jag tror att dom pratade utifrån den där, för jag satt ju på telefon och jag hade 

inte fått den på dator heller. Normalt brukar man kunna få material på dator, 
men jag vet inte om hon delade ut den där. 

 
LL: Jag frågar ändå. 
 
PS: Jag har inte sett den efteråt heller, kan jag säga. 
 
LL: Nej. Det finns på sid 17 i den här presentationen, så står det om säkerhetskrav 

och den är ju väldigt enkelt beräknat, hur man beräknar säkerhetskrav. Värde 
utställda minus värde innehavda eller köpta och gånger multipel. 

 
PS: Just det och multipel är väl den som han nämnde va, ohörbart. 
 
LL: Ja, det är om man ökar säkerhetskraven det ja. 
 
PS: Då handlar det om multipeln. Så den här har jag inte sett. 
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LL: Men alltså beräkningsgrunden är ju väldigt intressant, vad man. Multipeln är 

naturligtvis också intressant, men vad räknar man utifrån. 
 
PS: Värde på utställda minus optioner, värdet på innehavda optioner, då får du 

nettoexponering. 
 
LL: Ja, men det är inte HQ:s teoretiska värdering då. Det är ju marknadsplatsens 

värdering. 
 
PS: Jag vet inte hur dom räknat på säkerhetsvolymerna och vilka värden dom 

använder där. 
 
Åkl: Men vid dom tillfällen säkerhetskraven kommit upp, så har du om jag förstår 

saken rätt inte reflekterat över vad den säkerhetskrävande institutionen baserar 
sina beräkningar. 

 
PS: Nej. Jag utgår ifrån att den institution som har ställt ut säkerhetskraven vet vad 

dom håller på med. Jag utgår också från att våra handlare och våra traders vet 
vad dom håller på med. Och jag utgår också från att den kompetensen finns i 
bolaget, och det finns också i styrelsen, men att inte samtliga i styrelsen behöver 
ha exakt samma kompetens. I så fall hade man inte behövt ha flera 
styrelseledamöter. Det hade räckt med en. 

 
LL: Vem i styrelsen i moderbolaget hade sådan kompetens då, när det gäller. 
 
PS: Ja, vd hade ju själv varit trader.  
 
LL: Förlåt. 
 
PS: Vd hade ju själv jobbat som trader. 
 
LL: Så du menar även när det gäller säkerhetskrav så borde han ha kunskaper. 
 
PS: Ja när det gäller säkerhetskraven så kan ju bankens styrelseledamöter, för det är 

ju bankens ohörbart om det. 
 
LL: Ja. 
 
PS: Så hade jag suttit i bankens styrelse så hade jag förmodligen varit mer inläst på 

trading och mer på dom här delarna. Men nu gjorde jag inte det. 
 
LL: Men frågan var ju ställd utifrån att Fredrik Crafoord berättade om det här den 10 

november, att man, omx hade höjt säkerhetskraven. 
 
PS: Ja, säger man att man har höjt säkerhetskraven och vi befinner oss mitt i en 

brinnande finanskris, när det inte finns någon likviditet över huvud taget på 
marknaden. Där bankerna inte vågar låna ut till varandra, för ingen vet hur det 
ser ut. Där man till och med stryper, drar in krediter från folk. Stänger fonder, så 
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att man stoppar människor från att ta ut pengar. Att man i det läget säger att vi 
behöver mer säkerheter, det tycker inte jag är ett jävla dugg konstigt. 

 
LL: Och då är det multipeln man. 
 
PS: Ja, då är det multipeln man ändrar på i så fall. 
 
LL: Den 29 januari. 
 
PS: Riskpremie skull jag kalla det. 
 
LL: Ja just det.  
 Den 29 januari 2009 så är det ett styrelseprotokoll i AB:t och då är det återigen 

då en rapport från revisionskommittén då, eller från ja från revisionen också och 
från revisionskommittén. 

 Och i bilaga 1, jag ska se var jag har den. 
  I bilaga 1 så finns det en rapport från revisionskommittén. Det är ju Curt 

Lönnström då som var. 
 
PS: Den har jag inte sett. 
 
LL: Du har inte sett den här rapporten? 
 
PS: Jag har sett den i efterhand, men då har jag inte sett den. 
 
LL: Pratar vi om just det mötet. 
 
PS: Vi pratar om den 29 januari. Det mötet var jag inte med på och vi fick aldrig 

utskickat några rapporter från revisionskommittén utan Curt läste innantill från 
en lapp och jag fick aldrig bilagorna med till protokollen, så jag har aldrig över 
huvud taget sett den rapporten från revisionskommittén. 

 
LL: Nej, okej. 
 
PS: Så material som delas ut på styrelsemötena, på styrelsemötena, om man inte var 

med så fick man tyvärr inte de materialet, eftersom det som sedan skickades ut 
var protokollet utan bilagor. 

 
LL: Jag kan bara, du behöver inte svara på det då... 
 
PS: Det är snällt. 
 
LL: referera lite grann ur den här rapporten. 
 Värdering av tradingportföljen….långa optioner värderats enligt teoretisk 

modell…, med det visste du redan om, sa du ju. Att man värderar 
tradingportföljen teoretiskt. 

 
PS: Ja, att man använder en teoretisk värdering, att man använder en modell för att 

undvika att handlarna satt och manipulerade priser på en tunn och illlikvid. Det 
visste jag. Jag tyckte det tvärtom kändes som en trygghet. Men att det var långa 
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optioner specifikt som värderades med en teoretisk modell, det vet jag inte om 
jag vet. Men jag skulle nog tro att både korta optioner kunde värderas enligt 
teoretisk modell. 

 
LL: Mm, men så fortsätter det längre ned. 

Detta är inte i överenskommelse med IFRS-rekommendationen, men HQ 
revisorer har accepterat detta redovisningssätt under förutsättning att det 
beskrivs utförligt och att känslighetsberäkningar redovisas i årsredovisningen. 

 
PS: Det skedde väl, gjorde det inte det. 
 
LL: Ja, och så framgår det vidare, oberoende granskning av Riskfunktionen får anstå 

tills fusionen mellan HQ och HQ Direct avslutats. Planlagt för andra kvartalet 
2009. 

 På vilket sätt har dom här synpunkterna som finansinspektionen framför den 4 
april 2008 implementerats? 

 
PS: Det får du fråga banken om. 
 
LL: Du vet inte det? 
 
PS: Men jag utgår från att man implementerat dom. 
 
LL: Ja. Sedan finns det, du sa att du inte hade fått bilagorna, inte heller revisorns 

rapport då? 
 
PS: Nej. 
 
LL: Men jag frågar ändå ifall det har varit uppe på mötet då. För det finns en rapport 

från revisionen 2008 då och där man då har pratat om uppföljning utifrån året 
innan.  

 Och där står det att 
Värderingen av tradinglagret har en teoretisk edge om netto  +44 MSEK. 
Den hade varit 182 miljoner året innan, som jag nämnde, men tittar man på 
dagarna före och efter så ser man att edgen den 29 varit 148 miljoner och dagen 
efter eller den 2 januari, 417 miljoner. 

 
PS: Skriver revisorerna det också. 
 
LL: Nej, det säger jag, för att jag har tittat på det, revisorerna skriver inte om det. 
 
PS: Nej okej, hur ska jag då veta hur edgen har rört sig. 
 
LL: Ja, men frågan är ju då, Finansinspektionens synpunkter om 

stickprovskontroller, som dom hade framfört i april, hade dom implementerats? 
 
PS: Det får du fråga riskavdelningen om. 
 
LL: Det är ingenting som varit uppe till diskussion eller. 
 

Förhör, 2012-03-28 09:30   diarienr: 9000-K1634-10
 206



PS: Inte sitter vi och gör stickprovskontroller från moderbolaget. 
 Stickprovskontroller är i högsta grad en operativ verksamhet och det är 

självklart att riskavdelningen skulle göra det. 
 Och revisorn göra den typen av stickprovskontroller. 
 
LL: Ja, sedan finns det KPMG:s rekommendationer här också i punktform. 

x Använda observerbara marknadsdata i så stor utsträckning som möjligt i den 
externa finansiella rapporteringen, även om modellvärdering ger i allt 
väsentligt samma värde. 

x Undvik historisk och rak volatilitet vid värderingen för den externa finansiella 
rapporteringen om rättvisande implicit volatilitet finns att tillgå i marknaden. 

x Utarbeta en tydlig instruktion för hur volatilitet ska bestämas vid värdering för 
den externa finansiella rapporteringen för att därigenom underlätta värderingen 
i den externa finansiella rapporteringen och riskfunktionens kontroll. 

x Validera värderingsmodeller regelbundet genom en jämförelse med 
observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument (back 
testing). 

 
Du sa att du inte läst den här. 

 
PS: Jo efteråt har jag gjort det. 
 
LL: Du har gjort det efteråt? 
 
PS: Nu har jag gjort det. 
 
LL: När läste du den då? 
 
PS: Sommaren 2010. 
 
LL: Utifrån den utgångspunkten då, tycker du att man har genomfört dom 

åtgärderna. 
 
PS: Jag tycker det låter alldeles utmärkt. 
 
LL: Det vore bra om man hade gjort det ja. 
 
PS: Jag utgår från att man har gjort det, jag utgår från att ingen protesterat mot 

revisorn, utan att man har genomfört det man ska genomföra. 
 
LL: Du utgår från att man har gjort som revisorn har sagt. 
 
PS: Ja, man brukar följa revisorns rekommendationer. 
 
LL: Det brukar man göra ja. 
 
PS: Det brukar man göra. 
 
LL: Och varför ska man göra det. 
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PS: Därför att revisor är ju revisor. Revisorna är ju den som är expert på 
redovisningsregler, som är expert på den här typen av finansiell information, 
som följer med alla dom förändringar i regelverk och förordningar och 
tolkningar som görs. Alltså IFRS regelverket kallas, jag tror att Arne Karlsson 
kallat det för redovisningstalibanernas triumf över verkligheten. Och det är klart 
att man lyssnar på revisorn när revisorn har synpunkter. 

 
LL: Då kan jag säga att det finns ett pm i revisorns akt, i revisorsakten, som är 

daterat den 22 oktober 2009.  
 
PS: Den 22 oktober 2009? 
 
LL: Och då står det bl.a. Det finns mycket skrivet i den här.  

Merparten av KPMG:s rekommendationer har inte genomförts. 
 

PS: Och vilka rekommendationer var det. 
 
LL: Dom skriver bara en summering, så att det är merparten av dom. Det finns andra 

saker som jag ska fråga om också, men som en sammanfattning så skriver dom 
så. 

 
PS: Okej, men hur hade vi fått det så du. 
 
LL: Men det är revisorsakten. 
 
PS: Men har vi fått den. 
 
LL: Nej, men dom konstaterar ju själva att dom rekommendationer, merparten av 

dom rekommendationer som dom har kommit med, har inte genomförts. 
 
PS: Men då har dom väl genomfört dom rekommendationerna under resten av året i 

så fall, eftersom revisorn ju lämnar en. 
 
LL: Vi kan komma till det också. 
 
PS: Eftersom revisorn lämnar en ren revisionsberättelse. Det borde han väl inte ha 

gjort om han var missnöjd med att man inte har implementerat dom förslag som 
han har kommit med. 

 
Advokat: Kan vi ta en bensträckar. 
 
Åkl: Absolut. 
 
Advokat: Vi har suttit i en och halv timma drygt. 
 
LL: Javisst, jag ska bara komma ihåg att stänga av här kl 10.40. 
 
LL: Och klockan är, jag säger 11 för enkelhetens skull och fortsätter förhöret. 
 
 Det finns ett styrelsemöte den 18 augusti 2009.  
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 Och i § 4. 
 
PS: Var det, det som var på Smådalarö, eller. 
 
LL: Står det någonstans, var det är någonstans. 
 
PS: Längst upp i så fall. 
 
LL: Nej. I alla fall, i § 4 så framgår det att, 
 Ja han redogör enligt vad som framgår av bilaga 1-3, men så står det dessutom 

då. 
 
PS: Vem är han, är det Crafoord vi pratar om. 
 
LL: Nej, König, förlåt, Mikael König. Det står så här, jag läser hela i § 4. 
 Verksamhet och ekonomisk rapport. 
 Mikael König rapporterade i enlighet med vad som framgår av bilaga 1-3, det är 

väl någon presentation det antar jag. En ganska omfattande. 
 Därutöver redogjorde han för sina övervägande rörande en del av bankens 

tradingportföljs som är under avveckling. Och det här är alltså den 18 augusti 
2009. 

 Kommer du ihåg någonting av vad han rapporterade om just den här 
tradingportföljen. 

 
PS: Nej. Och hade det varit något alarmerade så hade jag kommit ihåg. 
 
LL: Jag frågar därför att det är under den här perioden man tar nya positioner. 
 
PS: Det var ingenting man sa till oss. 
 
LL: Det var inget… 
 
PS: Inget man sa till oss. Men det är möjligt. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var 

vi fattade beslut om ETFerna. Börshandlade fonder, att vi skulle ta upp det. Och 
det är möjligt att han pratade, för där behövde vi en viss trading för ETFerna för 
att kunna hantera dom. Och det är möjligt att det var det han tog upp. 

 Men då behöver jag kontrollera med fondprotokollen i så fall. 
 
LL: Men det handlar om bankens tradingportfölj som är under avveckling, så det är 

rimligt att det är den här man pratar om. 
PS: Mm. 
 
LL: Det finns en ganska intensiv kommunikation och rapportering under 

höstmånaderna just om tradingportföljen, mellan risk och, det är även 
revisionskommittén är inblandad och det är vad vi förstår till följd av att man 
har tagit nya positioner med lösen under 2010, en bit fram.  
Är det något som har rapporterats. 
 

PS: Nej. 
 Jag satt inte i revisonsutskottet, jag satt inte i riskavdelningen. 
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LL: Nej. 
 Är det något som rapporterats inför nästa styrelsemöte i Banken. 
 
PS: Ja satt inte i banken 
 
LL: eller förlåt i AB:t?  

Det var då, vänta ska vi se, den 12 oktober är det ett nytt styrelsemöte i AB:t. 
 
PS: 2009? 
 
LL: Ja. 

Kommer du om det rapporterats någonting om det som har skett mellan dom här 
styrelsemötena, den 18 augusti och den. 

 
PS: Om vi fått någon rapport mellan dom eller. 
 
LL: Ja, eller inför nästa styrelsemöte då, eller vid. 
 
PS: Om vad? 
 
LL: Om tradingportföljen, problem med den, eventuell felvärdering, eller sådana 

saker. 
 
PS: Absolut inte, absolut inte. 
 
LL: Och inte heller från revisionsutskottet då, Curt Lönnström då eller König eller 

någon annan. 
 
PS: Absolut inte. 
 Har det funnits sådana rapporter. 
 
LL: Ja det finns mycket material. 
 
PS: Men material som det står mitt namn på. 
 
LL: Nej, inte vad jag känner till just nu, men det har rapporterats som jag säger, viss 

information har gått till Lönnström, det har gått till vd, och det har dessutom 
rapporterats på ett styrelsemöte i banken, dagen. 

 
PS: Men jag satt inte i banken, jag heter inte Curt Lönnström, jag heter inte Mikael 

König. 
 
LL: Men det finns ett styrelsemöte i banken den 13, oktober, dagen efter det här 

styrelsemötet i AB:et och då finns underlag framtaget som befattningshavare 
som finns med på styrelsemötet i AB också har fått innan det styrelsemötet och 
som. 

 
PS: Vad säger du nu, du säger att Mikael König hade material om tradingportföljen, 

som skulle behandlas dagen efter i banken. 
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LL: Det finns alltså utskick inför styrelsemötet i banken, bilagor och dom utskicken 

har ju gått innan den 13:e, mötet är de 13 oktober då i banken. 
 
PS: Och det här i AB:t är den 12. 
 
LL: Ja. 
 
PS: Men har vi fått dom i moderbolaget då. 
 
LL: Det är det jag frågar nu, om ni har fått någon information om det som andra och 

det som banken har fått och som var klart innan AB:t hade styrelsemöte. 
 
PS: Absolut inte. 
 
LL: Har ni fått någon information om den träff som Lönnström haft med revisorerna, 

eller revisors, med KPMG om jag säger. 
 
PS: I oktober. 
 
LL: Ja. 
 
PS: Det bör han har redogjort för i revisionsutskottet i så fall, alltså när han drog 

revisionsutskottets redogörelse. 
 
LL: Det finns alltså, återigen om jag går till anteckningar som finns i revisorsakten, 

det är i och för sig efter det här mötet den 12 oktober. 
 
PS: Som Lönnström har pratat med revisorn. 
 
LL: Men det borde ha kommit fram på nästa styrelsemöte i så fall.  
 Det finns ett pm som jag nämnde den 22 oktober. 
 Och då står det i det pm:et 
 
PS: Det är ett intern revisorspm. 
 
LL: Ja. 
 
PS: Och. 
 
LL: Då står det att avvecklingsprocessen avstannat under sensommaren då nya 

positioner hade tagits i odaxrelaterade papper. Separat möte med 
revisionskommitténs ordförande Lönnström har avhållits rörande förändrad 
inriktning i avvecklingen av tradingen.  

 Det finns ju fog att ställa den här frågan till dig med tanke på dom här mötena 
som har ägt rum. 

 
PS: Men förändrad inriktning i avveckling av trading. Jag vet inte riktigt vad det är. 

Vad jag kan tänka mig är i så fall om det hänger samman med här med att vi 
började med ETF:en. 
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LL: Jo men alltså, nya positioner. Man tar positioner med lösen längre fram i tiden. 
 
PS: Fast det var ingenting man rapporterade att man tog nya positioner. Att det där 

att man skulle utöka tradingen på något vis. De enda rapporter jag fick det var 
att man höll på att avveckla tradingen. Men däremot vet jag att vi hade långa 
positioner som man då behövde hedga, när det förföll kort. 

 
LL: Du sa att det hedgade man kort. 
 
PS: Det trodde jag att man hedgade kort. 
 
LL: Det kan man väl förstå att man håller på att hedga lite grann, men det är korta 

postitioner som går till lösen ganska snart. 
 
PS: Men det här vad sa du, oktober. 
 
LL: Alltså i revisorsakten, pm:et är från den 22 oktober. 
 
PS: 22 oktober, det är alltså två månader kvar till 2010. Jag vet inte vad som är lång 

och vad som är kort position. 
 
LL: Det är positioner fram i juni 2010 det handlar om. 
 
PS: Hade inte vi positioner som låg fram till december 2010 också. 
 
LL: Alltså inte tidigare i någon omfattning. Utan här rullar man då positioner framåt 

i tiden. 
 
PS: Man. 
 
LL: HQ då. 
 
PS: Och vilka är HQ, styrelsen? 
 
LL: Det är tradingportföljens positioner som rullas. 
 
PS: Men då rullas den väl inte av sig själv, det är väl någon som rullar dom. 
 
LL: Ja. 
 
PS: Eller hur. 
 
Åkl: Det är ju en annan diskussion, utan här försöker vi bara ställa frågor till dig 

utifrån vad du kände till och inte kände till. 
 
PS: Nej, jag kände inte till att man tagit några nya positioner eller att man liksom. 

Innebär att man utökade tradingportföljens volymer. 
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LL: Ja, alltså volymen, nu kommer jag inte ihåg om jag har någon siffra om 
volymen, den minskar ju inte, men framförallt så flyttar man ju fram 
positionerna. Den är inte under avveckling man tar andra positioner längre fram 
och som vi var inne på inledningsvis så gör man det på ett sådant sätt att det blir 
ett positivt dag 1 resultat, man avvecklar gamla positioner med förlust och så tar 
man nya med vinst som innebär ett dag 1 resultat. 

 
PS: Och du menar att det här dag 1 resultatet är missvisande. 
 
LL: Ja, det menar jag. 
 
PS: Men då får du ta den diskussionen med tradingen. Det där har inte jag varit 

inblandad i. 
 
LL: Och det är uppenbarligen därför som Lönnström får komma till revisorerna, för 

att förklara, varför gör man så här. 
 
PS: Då har han väl förklarat det för revisorerna, detta är inget han dragit för oss i 

styrelsen. 
 
LL: Nej. 
 
PS: Och revisorerna har inte heller dragit det för oss i styrelsen. 
 
LL: Den 1 december, ja jag kan gå tillbaka till det här pm som revisorerna har skrivit 

den 22 oktober. 
 
PS: Men om jag inte fått det pm:et, dom har inte dragit det pm:et för mig. Hur ska 

jag kunna veta vad som står i det då. 
 
LL: Nej, men jag relaterar vad som står där, det är utifrån det jag ställer frågor. 
 
PS: Då blir det jasså svar. 
 
LL: Men deras åtgärder bör ju föranleda då att någon då, och den här som jag tänkte 

läsa upp nu, får en följdfråga till följd av vad som kommer upp på nästa möte. 
Så att det är bra att ha en bakgrund om man säger. 

 Och det här pm:et som då är skrivet den 22 oktober så finns det en. 
 
PS: Av Dyrefors. 
 
LL: Det är ju revisionsgruppen, om det är just han. 
 
PS: Eller gänget. 
 Det är skrivet på KPMG. 
 
LL: Ja, just det. HQ uppmanas att åtgärda dag 1 resultat och ge upplysningar enligt 

IFRS 7, endast redovisa dag 1 vinster när värdering görs utifrån observerbara 
marknadsdata och sedan ska man också komma ihåg då i samma pm skrev att 
merparten av KPMG:s rekommendationer har inte genomförts. För det här 
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påtalade dom ju ungefär samma sak vid det här bokslutsmötet i januari 2009, 
men det hade du inte läst sa du. Det gjorde du först senare. 

 Men sedan kommer då ett styrelsemöte den 1 december 2009 och då är ju det 
efter det här då. 

 
PS: Mm. 
 
LL: Och i § 4 och bilaga 1, det är revisionsutskottet då som kommer med en sådan 

här rapport då. 
 
PS: Curt läser innantill på ett papper. 
 
LL: Jag har skrivit, jag refererar ur det.  

”Det faktum att den gamla portföljen inte helt avvecklats har lett till en 
diskussion kring principer och rutiner avseende teoretisk värdering”.  

 Kommer du ihåg det här? 
 
PS: Nej. Men han har sagt att man gjort. Det faller sig väl naturligt att man har den 

typen av diskussion i revisionsutskottet. Jag har suttit i revisionsutskott i andra 
bolag. Och där diskuterar man värderingar jämt och sant. 

 
LL: Jo, men alltså att den inte avvecklats, att det skulle vara problem med det. 
 
PS: Att det dröjde med att man avvecklade portföljen, men det har jag sagt tidigare, 

att det har tagit tid. 
 
LL: Fast då var du inne på tidigare än det här. 
 
PS: Jo, men det tog ju tid att avveckla portföljen. Och det var en irritation över att 

det dröjde. Men samtidigt var det så att det var omkringliggande och nuvarande 
ekonomiska situationen sådan att jag tyckte att man kunde ha viss förståelse för 
det. Speciellt som jag trodde att portföljen innehöll en massa konstiga papper 
och en massa konstiga derivat och instrument. 

 
LL: Förde det någon mer diskussion om, du säger att han läser innantill. 
 
PS: Nej det brukar aldrig vara egentligen, på dom här revisionsutskottsdelar. Det 

kunde vara om vi fått från någon tillsynsmyndighet om Finansinspektionen hade 
sagt någon eller om det skett någon överträdelse i complience. Då var det i och 
för sig bolagsjuristerna som gick. Då kunde det var en diskussion om vad som 
hänt och åtgärder som hade vidtagits. Men annars var detta mest liksom en 
envägsrapport. Där han läste innantill. Och det tycker jag är en svaghet idag, att 
vi faktiskt inte fick ut dom där revisionsberättelserna. Rapporterna från 
revisionskommittén skriftligt i förväg. Men det fick vi inte. 

 
LL: Som bakgrund till det här kan också säga att den 18 september hade Lönnström 

träffat risk och även då fått en presentation om hur stor, vad ska jag säga, 
värderingsskillnaden var, om jämför med marknadspriser och. 
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PS: Det var inte marknadspriser. Ställda priser är något helt annat än 
marknadspriser. Jag har ohörbart. 

 
LL: Ja, men i det här fallet vill vi nog påstå motsatsen. Därför att dom här optionerna 

är inte alls så illikvida. Dom omsätts ganska mycket och dom avslut som HQ har 
gjort i dom här instrumenten. Vi ska komma till det, sista kvartalet 2009, dom 
har ju skett till dom priser som finns i marknaden och det är rätt mycket avslut 
och inte på den nivå som HQ har värderat till. 

 
PS: Men då tycker jag du får ta den diskussionen med handlare eller trader som gjort 

det. För då har uppenbarligen inte den tradern inte följt dom instruktioner som vi 
har givit i styrelsen. 

 
Åkl: Det där var väl mer ett svar på ditt ifrågasättande av att det inte skulle finnas 

priser i marknaden. 
 
PS: Jag utgår ifrån att om det finns marknadspriser, så ska dom marknadspriserna 

användas på instrumenten. Teoretisk värdering ska användas för instrument där 
det inte föreligger en aktiv marknad. Och då tycker jag att den teoretiska modell 
som vi haft tycker jag är helt okej. 

 
LL: Ja. 
 
Åkl: Kan vi göra en paus en minut. 
 
LL: I samma protokoll i styrelsemöte den 1 december 2009, så finns en  

§ 7, där det står.  
Det är en rubrik som heter strategifrågor och det står här, jag kan läsa hela 
stycket. 
Mikael König, Hans Edström, Mikael Paulo, Fredrik Crafoord redovisade sina 
visioner och strategier för 2010, enligt vad som översiktligt framgår av bilaga 4, 
varvid Mikael König hänförde sig till sid 2-6 och 25-27, Hans Edström till sid 7-
11 och Mikael Pauli till sid 12-18, samt Fredrik Crafoord till sid 20-24. 

 
PS: Många sidor blir det. 
 
LL: Det var många, men det som var intressant var väl vad Crafoord sa, i det här 

sammanhanget. 
 
PS: Nej, i det sammanhanget var det säkert inte alls intressantas. Han stod för en 

verksamhet som höll på att avvecklas. Det var nog betydligt mer intressant vad 
Mikael Pauli sa, som var chef för private banking. 

 
LL: Förlåt, jag menade inte så, jag menar för min frågeställning, för varför du är här, 

om jag säger så, så är det väl kanske intressant vad hans sa. 
Jag förstår mycket väl att det var många andra frågor som var av stort intresse, 
eller kanske större till och med. 

 
PS: Ja, trading var tvärtom av ett väldigt begränsat intresse. Det var en verksamhet 

som var på väg ut. Och det var inte där vi såg vår framtid. 
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LL: Kommer du ihåg någonting av vad han berättade då på det här mötet, Crafoord 

om trading. Det handlade om investment banking. 
 
PS: Det där var väl deras visioner. Det var väl deras grund. Om jag minns dom rätt, 

så var det affärsområde, det var rätt nytt. Vi hade inte haft det på det viset 
tidigare i styrelse. Dom kom ner och berättade hur dom såg. De drog väl 
egentligen  affärsplaner för det kommande året. 

 
LL: Det finns ju en, på sid 24, så finns det en rubrik. 
 Trading. 
 Jag förutsätter att det är utifrån det Crafoord berättat, om det handlar om själva 

tradingen. Då står det minskad risk. 
 
Advokat: Får jag fråga, är det där ett protokoll till själva styrelse. 
 
LL: Ja det är en bilaga. 
 
Advokat. Ja det är bilagor till styrelseprotokollet. 
 
LL: Ja, det är sådana här powerpointpresentationer.  
 
PS: Är det där som Mikael König skickade ut, är det han som står som avsändare. 
 
LL: Det vet jag inte om det framgår i protokollet om vem som har skickat ut det. 
 
PS: Eller om det är material som delats ut på mötet. Det är rätt stor skillnad. 
 
LL: Ja, det törs jag inte. 
 
PS: Om det skickats ut i förväg så har vi ändå möjlighet att titta på det och gå 

igenom det innan. Om de har dragit det, ståt med en powepoint, så har vi sett det 
samtidigt som dom har berättat. 

 
LL: Det står i och för sig inte så många ord där. 

Det står trading, minskad risk, mindre men flera affärer. Kortare positioner. 
Ökat antal automatiserad handel. Reducerad belastning på HQ:s balansräkning 

 
PS: Och det är väl alldeles utmärkt. Det var precis dom ohörbart som vi slagit fast 

tidigare. 
 
LL: Fick ni någon information på det här mötet om dom nya positioner som då tagits 

under hösten och varför och hur situationen såg ut. 
 
PS: Vi fick ingen som helst information om separata positioner. Vi hade inte alls den 

typen av detaljnivå. Vi fick ingenting veta om hur det ser ut i tradingportföljen 
eller vilka affärer han gjorde. 

 
LL: Och ni fick ingen information om att den hade förlängts och att Lönnström hade 

varit hos revisorerna och förklarat det? 
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PS: Att Curt Lönnström varit till revisorerna har jag inte hört tidigare. 
 
LL: Fick ni någon information om de vegaanalyser som hade gjorts och som då 

visade på. 
 
PS: Vegaanalyser hörde jag talas om första gången i början på juni, nej i maj, 2010. 
 
LL: Det är inget begrepp som du är bekant med, eller var. 
 
PS: Det är inget begrepp som jag var bekant med. När jag pluggade på handels så 

hade man ännu inte börjat med optionsteori. 
 
LL: Nej.  
 Har du över huvud taget hört någon diskussion om vad det skulle kosta att 

avveckling tradingportföljen då under december 2009. 
 
PS: Nej, absolut inte. Vi hade ambitionen då, det var precis samma vision som 

tidigare. Vi avvecklar och stänger den här i god ordning. Under ordnade former. 
 
LL: Fick du någon information då i december om varför den inte var utsläckt. 
 
PS: Nej, det fick jag inte. Men vi hade inte den typen av deadline för stängningen av 

den. Alltså det var ingenting vi tagit i mammans styrelse. Att det skulle var 
stängt till då och då. 

 
LL: Men som jag sa tidigare så hade revisorerna fått den uppfattningen att det hade 

varit målsättning och hade haft ett möte med Lönnström. 
 
PS: Men det mötet hade man haft med Lönnström och inte med mig. Så om 

revisorerna haft den uppfattningen så är det ingenting dom har talat om för oss i 
styrelsen i mammans styrelse. Och det är mycket möjligt att banken hade en 
ambition att det då och då skulle vara stängt, men det var ingenting som hade 
rapporterats till oss i styrelsen i mamman. Däremot blir jag jävligt irriterad som 
jag sa, när jag såg delårsrapporten för första kvartalet 2010, eftersom vi då hade 
ytterligare förluster i tradingportföljen. Då minns jag att jag tänkte, är vi inte av 
med den där skiten snart. 

 
LL: Det finns ett, nästa styrelsemöte är det nog, är den 29 januari 2010. 
 
PS: Bokslutsmöte med revisorn. 
 
LL: Just det ja. Jag tror inte att det var något möte däremellan. 
 Jo, det kan ha varit något den 19 december, står det, 
 men 29 januari, nej förlåt. Nej nu säger jag fel, det var året innan det. 

Det var 1 december och sedan den 29 januari. 
Där finns det en bilaga 1 och du var med på det här mötet. 

 
PS: Ja. 
 

Förhör, 2012-03-28 09:30   diarienr: 9000-K1634-10
 217



LL: Fick du då tillgång till revisions, rapporteringen från revisionen då, för 2009? 
 
PS: Självklart om jag satt med på mötet så fick jag tillgång till, om dom delade ut 

den. Är det den redogörelse som KPMG gör? 
 
LL: Ja just det. 
 
PS: Det brukar dom dela ut, ta med sig på mötet och dela ut. 
 
LL: Ja. Och går man igenom det här så ser man ju att KPMG:s rekommednationer 

dom är ungefär domsamma som från föregående år. Och t. ex. så tar dom upp då 
som sista punkt. 
Validera värderingsmodeller regelbundet genom jämförelse med observerbara 
aktuella marknadstransaktioner i samma instrument, t. ex. genom uppföljning av 
s.k. Dag 1-resulat. 
Är det något som du har något minne av, den uppgiften? 

 
PS: Inte specifikt, den där. Jag vet ju att man följer ju revisorerna noga, dom där 

diskussionerna. Man läser och kollar, efersom det handlar om värdering och det 
handlar om balansräkning och annat. Men inte just speciellt att han tog upp det 
här med dag 1 resultat. 

 
LL: Det är ju det som vi här vid Ekobrottsmyndigheten har låtit granska senare. Hur 

dag 1 resultatet påverkar resultat under framförallt. 
 
PS: Och vad jag minns att vad revisorn har sagt i efterhand är att när han tittar på det 

här dag 1 resultatet så har inte det markant avvikit från det man skulle kunna 
säga implicita eller teoretiska. Alltså från fair value. 

 Han hävdar ju. Revisorn hävdar sedan i efterhand att när det gäller dag 1 
resultatet så tycker han att ja, det här kanske inte är helt kompatibelt med IFRS 
regeln, däremot är det, ger ett rättvisande restultat. 

 
LL: Men han har inte kunnat se det. Han har inte gjort någon sådan här granskning. 
 
PS: Men han har väl stickprov. Han har ju tagit stickprov. 
 
LL: Ja, vi kommer till det. 
 
PS: Ohörbart än vad vi gör. 
 Och vi har haft en riskavdelning på 4 personer som suttit och följt det här.  
 
LL: Vi kan säga bilaga 3 också i det där protokollet, det är bokslutskommunikén då, 

och då finns det en kommentar från Mikael König då. För helåret visar 
tradingverksamheten ett negativt rörelseresultat om -29 och jag tror det var 
minus 49 sista kvartalet, av det. Det var väl lite positivt tidigare på året. 

 
PS: När sa han att det var 29. 
 
LL: Det var för hela året, vad jag förstår. Det är bokslutskommuniké det här. 
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PS: Okej. Vi hade väl 49 för sista kvartalet om jag kommer ihåg. 
 
LL: Ja, just det. 

Vad fick du för förklaring till det, att resultatet var minus 49 sista kvartalet. 
 
PS: Ja, vi höll på att stänga tradingen. Avvecklingskostnader. Tyckte jag inte var 

konstigt. Surt men inte. 
 
LL: Men fick ni någon uppgift då vad det skulle kosta att stänga resten, eller hur 

mycket det skulle kosta innan det var stängt? 
 
PS: Nej, det fick vi inte. Det gjorde inte någon sådan bedömning över huvud taget. 

Utan bedömningen var att man håller på att stänger den där portföljen. Och när 
det gäller dom där 49 miljonerna så tror jag att, jag räknade med att det var 
positioner som hade klingat ut.  

 
Åkl: Vem var det som lämnade informationen om att den här förlusten kopplas till 

avvecklingskostnader. 
 
PS: Det har jag gjort 
 
Åkl: Du har gjort? 
 Du sa att dom här 49, att man höll på att stänga tradingen och att det var surt och 

jag uppfattade inte vem som gav den informationen. 
 
PS: Nej, men jag drog slutsatsen. Alltså om du frågar mig med 49, så utgick jag 

ifrån att. Ja, vi hade en förlust med det, men jag tyckte inte det var konstigt att vi 
hade en förlust på det, för vi höll på att stänga tradingportföljen. Höll på att 
avveckla den och jag räknade med att detta var positioner som hade löpt ut och 
som då hade kostat. 

 
Åkl: Okej, då missuppfattade jag. 
 
LL: Jag ska visa här en sammanställning som vår ekonom, det andra är siffror, men 

här man en sammanställning, som vår ekonom Carl Ossmark har gjort. 
 
PS: Vad hette han. 
 
LL: Carl Ossmark. 
 
PS: Jobbar han här? 
 
LL: Han jobbar här. Vi har hämtat in ifrån HQ all handel i den här portföljen, alla 

avslut. 
 
Åkl: Det här är begränsat till odax då, dom här siffrorna. 
 
LL: Ja. 
 
Åkl: Fast det är odax som skillnaden är mellan.. 
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LL: Sedan har Calle Ossmark jämfört dom avslut på marknaden då med hur bokfört 
det hela. 

 
PS: Och. 
 
LL: Han har då gjort en beräkning av dag 1 resultat utifrån avslut i FC portföljen och 

resultatfiler dag för dag. Och det handlar om, det här är fjärde kvartalet som 
visas i stapelformer och då odaxpositionerna. 

 
PS: Det är tyska positionerna. 
 
LL: Just det. Och dom odaxpositioner som funnits vid ingången till kvartal 4 år 2009 

har alla utomen avvecklats innan utgången av 2009. Alltså det fanns en position 
den 30 september som lever kvar, men i övrigt så är det nytt då. 

 Och då skapat en förlust om 488 miljoner kronor. 
 Samtidigt så har nya positioner tagits som skapat ett positivt dag 1 resultat om 

sammanlagt 784 miljoner. 
 
PS: Och. Är det jag som suttit och tradat det där tro du eller. 
 
LL: Nej. 
 
PS: Har jag haft insyn i det där. Har jag fått dom siffrorna. 
 
Advokat: Vänta får du frågan. 
 
LL: Det här är ju sådant som. Alltså någon sådan här beräkning har vad vi förstår i 

och för sig revisorn gjort, på det här sättet, vilken effekt det exakt har fått. Men 
det finns ju dokumentation och det finns information som risk har lämnat vidare 
och som har, som jag sa tidigare också, som både ledning och revisionsutskott 
och andra har fått tagit del av, som visar hur effekten av dag 1 resultat påverkar 
edge och värderingsskillnad mellan den teoretiska värderingen och den 
värdering som finns. 

 
PS: Ställda priser. 
 
LL: Ja, dom priser som finns då. Och det här handlar då om dax, eller odax. Det är ju 

indexoptioner på en av världens mest likvida marknader. Och det finns ju priser 
i dom här optionerna. Annars skulle det inte gå handla i dom. 

 
PS: Och. 
 
LL: Är det här något som har gått helt styrelsen i AB förbi då. 
 
PS: Det här är ingen information som vi har fått över huvud taget i styrelsen i AB:t 
 
LL: För det här kan man ju förstå är skälet till varför den inte har avvecklats. 
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PS: Det vet inte jag. Jag vet inte om det här är korrekt gjort heller. Och jag behöver 
nog titta på detta och gå igenom det och kolla med någon som kan optionsteori 
ordentligt. 

 
LL: Vi kan som sagt var förse er med dom här. 
 
Åkl: Rådata. 
 
LL: Ja, rådatan. 
 
Advokat: Vilken tid avser det. 
 
LL: Alltså rådata har vi egentligen ifrån början av portföljen. 
 Jag tror att vi har resultatfiler bara från början av på 2009, men själva portföljen 

den har vi nog från det att den kom igång. Det var nog någon gång 2008, början. 
Och resultatfiler från någon gång i början på 2009, alltså HQ:s egna resultatfiler 
vid kvällen, som man tar ut och utifrån det beräknas ju resultatet då. 

 Se det kan vi ta fram. 
 
Advokat: Jättebra. Skickas det elektroniskt, eller ligger det på cd rom. 
 
Åkl: Cd-rom. 
 
LL: Ja vi bränner väl ned det, därför det blir rätt mycket data, så att det fastnar nog. 
 
Advokat: Kan vi få var sitt då, Jonas och jag. 
 
LL: Jag kan ta korten efteråt så kan vi ta det. 
 
 Och du sa att det här har helt gått styrelsen förbi. Är det någon i styrelsen. 
 
PS: Om du säger att det gått styrelsen förbi, så låter det som om vi varit försumliga. 

Det hävdar jag att vi inte varit. Men det här är ingen information som har 
rapporterats vidare till mig i moderbolagets styrelse. 
Så är det så att Curt Lönnström suttit och diskuterat detta med revisorerna, så är 
detta inget han fört vidare. 
 

LL: Man kan ju också se det på, ja vi återkommer till det. 
Det finns alltså ett styrelsemöte sedan den 8 mars. Ja det finns fler möten vad 
jag förstår innan dess, det kan finnas fler, men den 8 mars finns det ett möte i 
AB:t och då. 

 
PS: Jag tror att det är per capsulam möte va. 
 
LL: Ja, vänta ska vi se. Det är väl om utdelningen det beslutas då, det varför jag. 
 
PS: De är per capsulam möte. 
 
LL: Okej. 
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PS: Du vet vad det är. 
 
LL: Ja. Och då beslutar styrelsen och verkställande direktör föreslår stämman en 

utdelning om 6 kr utifrån att det fria egna kapitalet skulle uppgå till 788 106 061 
kr, det framgår i bilaga 1, kallelse till stämman, punkt 10, vinstdisposition. 

 Men om man då tittar tillbaka till den 31 december så har vi kunnat se att edgen 
 
PS: Har vi. 
 
Åkl: Vi. 
 
PS: Ni. 
 
LL:  Förlåt, jag sa väl vi. 
 
Åkl: Ja, du sa vi. 
 
LL: Att edgen uppgår till 281 miljoner kr. 
 
PS: Och edgen är ett Kalle Anka mått. 
 
LL: Jag tror faktiskt inte det. 
 
PS: Det är ett Kalle Anka mått. 
 
LL: Men den skulle ha uppgått till 650, ja här kan vi säga att det är ett Kalle Anka mått, men 

den skulle ha uppgått till 650 miljoner om inte HQ om inte HQ AB lagt två order till 
avvikande priser på två OMX optioner. 

 
PS: En gång till, om inte. 
 
LL: Om inte HQ Bank, ska jag säga, inte AB, HQ Bank, alltså trading då rättare sagt, lagt 

två order på avvikande priser på två omxoptioner omedelbart innan börsen stängde sista 
handelsdagen på året. 

 Det var så att det fanns två omxoptioner i portföljen. Det fanns fler i och för sig. Men 
det fanns två som var väldigt stora. Stora positioner som gick till lösen den 21 januari. 
Dom var utställda. Så det är liksom en skuld för HQ Bank då, och dom här två 
optionerna lade det in en köpkurs på 60 på den ena och 75 på den andra när det rätta 
priset egentligen skulle ha varit drygt 250 på den ena och 290 på den andra. 

 
PS: Det var just exakt därför vi tillämpade en teoretisk värdering i våran. 
 
LL: Ja, men jag säger att det är HQ själva som har lagt in. 
 
PS: Jo, men jag säger att det är just för att förebygga att man manipulerar priser och 

manipulerar värdering i portföljen som vi använder en teoretisk värdering. Det är för att 
stävja att vi hamnar som Carnegie. 

 
LL: Visst den är manipulerad. Det kan man nog se utifrån det, efter de går till lösen alldeles 

strax efteråt i januari och borde närma sig realvärdet. Men som sagt det är HQ själva 
som lägger. 

 
PS: Vem HQ. HQ är en juridisk person, HQ är ingen person, vem. 
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LL: I det här fallet. 
 
Åkl: Befattningshavare, vi behöver inte gå in på vem det var, men någon från trading. 
 
PS: Så trading sitter och lägger två stycken konstiga köporder. 
 
LL: Men det hör till saken, du säger att, edgen är ett Kalle Anka mått. Men det hör till saken 

att edgen hade varit ungefär på samma storlek före och fortsätter på ungefär samma. Nu 
pratar jag om att den skulle ha varit ungefär 650 miljon om man inte lagt in dom här två 
ordrarna, som ju inte ledde till avslut naturligtvis. Men den hade under slutet av 
december och även fortsättningsvis i januari varit på den här högre nivån. Och hade 
man gjort en jämförelse där så borde man ha sett att det här har varit manipulativt, om 
man säger, och då är det. 

 
PS: Vänta lite nu. Man säger du. Vadå man. Vem har fått rapport om edgen? 
 
LL: Den rapporteras, ja ni fick rapport som jag sa tidigare. I bokslutet kom det väl fram, 

från revisionen. Ja det törs jag inte svara på. Om ni fick den i anslutning. 
 
PS: Vi har fått ett värde på edgen, men du sitter här och säger att den legat likadant, där och 

där och där och att den ändrat sig. 
 
LL: Ja, den har legat ungefär. 
 
PS: Den typen av rapporter har inte vi fått. 
 
LL: Den har legat ungefär på. Edgen har, det finns hopp så här, det gör det, men över tiden 

så går den så här. 
 
PS: Du menar att den stiger, att edgen ökar. 
 
LL: Ja, den går. 
 
PS: Det är något helt annat än att den ligger stabilt. 
 
LL: Ja, vissa dagar kan den vara fel, att det kommer in felpriser och så, dom finns det ofta 

förklaringar till, man kan hitta felpriserna, men över tiden går den så här, kanske så här. 
 
PS: Vad du säger, det är att edgen inte är instabilt, utan du säger att edgen varierar men den 

ökar. 
 
LL: Just det. 
 
PS: Det är vad du säger. Och vilka rapporter har jag fått om det. 
 
Åkl: Det är det vi frågar om. 
 
LL: Det är därför du är här. 
 
PS: Du pekar, det har stått i revisions. Edgen finns med en gång i materialet jag sett i HQ 

AB. En enda gång per år. Det är när revisorn skriver om detta i sin genomgång av 
bokslutet. Det är en enda gång. Den diskuteras inte ens en gång eftersom det anses vara 
ett Kalle Anka mått. 
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LL: Och det kanske det delvis är till följd av att någon, inte man, någon på HQ har 
manipulerat den också vid vissa tillfällen. 

 
PS: Men då får du vänta lite här, om någon har manipulerat edgen, för edgen påverkar inte 

värderingen av tradingportföljen. Vad är det för vits att manipulera edgen. 
 
LL: Ja, det kan man fråga sig då. 
 
Åkl: Jo det är så här. 
 
PS: Jo, det kan man fråga sig. 

Men fråga då den som har gjort det här, jag har inte suttit och hållit på med trading. Jag 
sitter i styrelsen. 
 

Åkl: Men ett av dom mått som KPMG använder sig av är edgen. 
 
PS: Nej, det är ju inte det. 
 
Åkl: Ja, vi har ju gått igenom revisionsakten, så vi har en annan uppfattning. 
 
PS: Men revisorna har ju sagt att det här är ett mått som man möjligtvis kan använda för att 

söka om det är konstigheter i enskilda instrument, men att edgen som ett mått på hela 
portföljen är meningslöst. 

 
Åkl: Okej, vi kanske inte kommer längre där. 
 
PS: Jo, men du kan gärna gå vidare där. 
 
Åkl: Inte under förhör, det här är alltså inte en debattsituation, utan förhör. 
 
PS: Jag är inte van vid den här typen av situationer. Jag tänker inte bli van vid dom heller. 
 
LL: Ni föreslog då alltså då en utdelning, men skulle man då ha avvecklat den här 

tradingportföljen till dom priser som fanns i marknaden så skulle det ju ha inneburit att 
nästa allt fritt kapital skulle gått åt. 

 
PS: Och nu säger du att dom priser som fanns noterade på marknaden är ett sant värde på 

marknadsportföljen och det vet inte jag om det är korrekt. Jag tror inte att det är korrekt. 
Vad jag vet är att vår årsredovisning fastställdes med dom siffror som fanns i den och 
de resultat som fanns i den och den värdering som fanns i den, efter en granskning av 
revisorn, där revisorn säger att han tycker att allting är i sin ordning och att han kommer 
att lämna en ren revisionsberättelse. Och det är på basis av dom uppgifterna som vi har 
föreslagit utdelning. Vi har inte suttit och tittat på någon edge och ställt den i relation 
utdelningen. Det är ni som gör det. Men då kan jag tala om också att använda edgen på 
det sätt som du gör nu, när du hävdar att detta är rättvisande priser. Om vi skulle göra 
det i HQ AB:s styrelsen, eller HQ Bank skulle göra detta, så skulle dom bryta mot IFRS 
reglerna. Och det vore ett bokföringsbrott. 

 
LL: Men du var inne själv på här att, tidigare, att du i maj juni, eller månadsskiftet maj juni 

tittat på vad det var för typ av instrument som HQ hade. 
 
PS: Vad gällde 2010. 
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LL: Just det jag, och det har ju sett, åtminstone under den senare delen av 2009 och framåt, 
ungefär på samma sätt, men det är bara det att positionerna rullats, så att man ersatt 
gamla instrument av nya. Men porföljen har sett ut ungefär på samma sätt. 

 
PS: Men det har jag inte haft den blekaste aning om. Jag har inte vetat om hur portföljen 

sett ut förrän jag var in och tittade i den i maj juni, skiftet 2010. 
 
LL: Och utifrån den utgångspunkten så kan man nog utgå från att dom priser som fanns i 

marknaden var relevanta. 
 
PS: Nej, det kan man väl inte om det är så att du har ett aktivitetskriterier som är formulerat 

på det viset, som det är formulerat, att man ska omsätta si och så mycket, och det 
dessutom är så att positionerna som Crafoord hade och låg på och som tydligen var så 
stora, så att man dominerade hela marknaden i ett visst givet instrument, då kan man 
inte hävda att marknaden var likvid. Och då kan man inte hävda att dom här priserna 
som fanns noterade var korrekta. 

 
LL: Men när ni fick information den 17 maj om att det fanns ett värderingsfel, eller ett hål 

eller vad man skulle kalla det för. Vad utgick man ifrån för priser då. 
 
PS: Det vet jag inte, allts Catarina Lagerstam. Jag vet inte hur man hade ställt dom här 

ohörbart, alltså dom här detaljerna, tradingportföljen har jag fått reda på under 
sommaren, när jag satt och läste på, läste in mig om detta. 

 
LL: Tror du att det är utifrån en annan bedömning, utifrån andra kriterier man gör då än vad 

vi påstår i årsskiftet då. 
 
PS: Jag vet inte hur Catarina Lagerstam gjorde, vad hon grundade sina beräkningar på. Jag 

vet att den uppgiften vi fick från den 17 maj var att det skulle kosta någonstans mellan 
noll och femhundra miljoner. Det är alltså ett spann på en halv miljard kronor. 
Någonstans mellan noll och femhundra miljoner att avveckla denna portfölj. Dvs att vi 
har mellan noll och femhundra miljoner kronor. Det är inte så där väldigt preciserat. 
Det här handlar om värderingar. 

 
LL: När man nu sedan kommer fram under våren 2010, så har vi förstått SEB har höjt 

säkerkraven, på samma sätt som egentligen omx gjorde då redan, vad sa jag, 2008 
någon gång. 

 
PS: Redan, omx höjde säkert säkerhetskrav för att det var Finansiell härdsmälta. 
 
LL: Ja, men SEB gjorde det 2010, i början av 2010, och det vet vi ju är utifrån hur HQ:s 

positioner såg ut. 
 
PS: Men jag vet inte att SEB ställde några, höjde några säkerhetskrav. 
 
LL: Det är där frågan kommer då, är det något som har kommit. 
 
PS: 17 maj fick jag reda på att SEB hade höjt säkerhetskraven. 
 
LL: Innan styrelsemötet som då skedde den 15 april, vad jag förstår så var du inte med på 

det mötet. 
 
PS: Jag var inte med på det mötet. 
 
LL: Och det var bolagsstämma då också samma dag. 
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PS: Som jag hade pratat med Mats fem veckor innan, ordföranden.  
 
LL: Ja, just det. Innan det styrelsemötet så har det ju hänt en hel del. Bl.a. som jag sa att 

SEB då under våren har höjt säkerhetskraven rätt rejält. 
 
PS: Ja, du berättade det nu. 
 
LL: Och, också till och med ställt krav på vilka positioner som ska stängas, är det ingenting 

som styrelsen i AB fått ta del av. 
 
PS: Nej, vi hade inget styrelsemöte. Vi hade ett per capsulam möte i mars. Vi hade inget 

styrelsemöte mellan den 29 januari, vad var det, den 29 januari och den 15 april. Och 
dom hade inte skickat ut någon sådan information. Men det bör rimligtvis ha gått till 
revisionsutskottet, det bör rimligtvis ohörbart där bankens styrelse. König har definitivt 
vetat om det. 

 
LL: Ja, det finns mycket kommunikation om det här. 
 
PS: Men finns det någon kommunikation där mitt namn finns.  
 
LL: Nej jag har inte sett det. 
 
PS: Nej, du kommer inte att hitta heller, kan jag säga. 
 
LL: Så det är ingen information. 
 
PS: Det var ett av argumenten att vi behövde skynda på, alltså skynda på stängningen utav 

tradingportföljen också. Det var att dom höjt säkerhetskrav, fick jag höra då i maj. 
 
LL: I maj. 
 
PS: 17 maj, det mötet. 
 
LL: Men alltså innan det mötet, som du inte var med på då, den 15 april, eller då beslutde 

man om avvecklingsgrupp, är det inte till följd av att det brinner i och man måste 
stänga. 

 
PS: Du får fråga dom som var med, jag var inte med på det. Jag var inte med på det mötet 

och det hade inte aviserats att man skulle tillsätta den här avvecklingsgrupperna och när 
jag ringde Mats inför det här mötet, 15 april, så han att det är inget särskilt. Det är inge 
speciellt viktigt.  

 
LL: Jag kan visa upp ett pressklipp. Nu kan man ifrågasätta ibland vad som är sant och inte i 

pressen då, men det här är ett pressklipp som är ifrån Svenska Dagbladet. 
 
PS: Vilket datum, är det den 26 maj. 
 
LL: Ja, det här är efteråt det ja. 
 Det som Qviberg uttalat sig om att han känt till att trading brunnit i tre år. 
 
PS: Det vet inte jag vad han menar, det får du, Mats är en person som är ganska drastisk i 

sina uttalanden. Vi har vissa likheter i det avseendet han och jag. Så det där får du fråga 
honom om. 

 

Förhör, 2012-03-28 09:30   diarienr: 9000-K1634-10
 226



LL: Det stämmer i så fall ganska väl överens med att det egentligen har brunnit sedan Patrik 
Enblads tid. 

 
PS: Det vet inte jag. 
 
LL: För han slutade väl någon gång 2007. 
 Det här är ingenting som du känt till, att det brunnit i tradingen i tre år. 
 
PS: Det får du fråga honom om. Tradingen redovisade dessutom positiva resultat, 3 kvartal 

av 4 gjorde dom inte det, jo det gjorde dom. 
 
LL: Jo, men resultatet är ju till viss del killnaden mellan den värdering man har själv och 

dom priser som finns i marknaden. 
 
PS: Jo, men hur har vi vetat det, och dom priser som finns i marknaden kanske inte är 

relevanta. 
 Nej, det här vet jag inte att det har brunnit i tre år. 
 
LL: Så här i efterhand. 
 
PS: Jaha, det var här ha sa att hennes nerver inte höll. 
 
LL: Ja, men det tror jag han fick gå ut och dementera. 
 
PS: Ja, fast jag tror att det stämmer. 
  
LL: Ja. 
 
PS: Det var precis exakt det, Catarina Lagerstam, hon hoppade av. Mats ringde henne dagen 

efter vad jag hörde, och sa att vi skulle gå på hennes linje. Hon hoppade ändå av. 
 
LL: Vad hade du för uppfattning på det mötet. Hon ville väl gå ut och kommunicera det 

här? 
 
PS: Det ville hon väl inte. Nu var det som jag sa ett stökigt möte och jag vill gärna också ha 

en kopia av det där pappret som jag inte sett tidigare. Men hon ville att, vi pratade om 
att stänga portföljen. Hon ville göra en omvärdering av portföljen till Q2:an och Q2:an 
skulle avlämnas, det gällde allts fram till den 30 juni. Och Q2:an skulle avlämnas den 
15 juli, så det var en del tid fram till dess. Och dessutom som jag berättade, så var det 
en slägga i huvudet, att få reda på att vi hade undervärde i tradingportföljen, att vi 
skulle göra stora förluster i tradingportföljen. Och vad gör man i ett sådant läge. Man 
kontaktar revisorn, man kontaktar Finansinspektionen. Man gör en ohörbartanalys i 
slutet. Allt detta gjorde vi. Vi kontaktade Finansinspektionen. Vi kontaktade omedelbart 
revisorn. Och vi kallade in extern konsult som kom med det. Och vad vi skulle 
kommunicera riktigt, det vet jag inte. Skulle gå ut och säga, hallå herr marknaden vi har 
förmodligen en förlust i tradingportföljen, men vi vet inte. Det kan kosta noll kronor, 
det kan kosta 500 miljoner. Det vore rätt oansvarigt. Och jag upplevde inte det, jag tror 
att hon fick mothugg och det var rätt irriterad stämning och jag upplevde det som att det 
varit en irriterad diskussion. Alltså vi kom rätt i den här diskussionen, när vi kopplade 
in på det här telefonsammanträdet. Men jag upplevde inte det som att hon blev överkörd 
och jag upplevde inte som att hon gick, lämnade styrelsen för att hon var överkört. Jag 
tror att hon lämnade styrelsen, det är min bestämdaste uppfattning, att hon lämnade 
styrelsen för att hon insåg, efter att ha suttit i Carnegie styrelse, vilket jävla skit det här 
låg framför. Klokt av henne. Men det innebär att den bilden av de elaka 
styrelseledamöterna som suttit och kväst någon stackars nyinkommen styrelseledamot 
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som försökt predika sanningen och rättvisan, den är inte fair. Den är inte sannstämmig 
den. 

 
LL: Är det så att du efterhand anser att det är någon som inte har lämnat relevant 

information till dig, eller som borde ha lämnat men inte har gjort det. 
 
PS: Vad menar du då, i styrelsen. 
 
LL: Ja, alltså det finns omständigheter, som t.ex. under hösten 2009, som har kommit. 
 
PS: Vad jag är förbannad över, det är att man inte har rapporterat till oss i styrelsen, i 

mammas styrelse, att man drog upp risklimiten med 250 miljoner, eftersom i 
delårsrapporten, när vi gick ut och rapporterade att vi dragit ner risken i 
tradingportföljen. Detta är det enda jag fått höra, att vid dragit ner risken. Och det är jag 
förbannad. För jag anser att ett sådant beslut är av sådan dignitet, att det ska upp i 
mammas styrelse. 

 
LL: Hade det enligt din bedömning varit någon incitament att något varit fel då, om man fått 

veta att risklimiterna varit så pass höga. 
 
PS: Jag hade framförallt börjat fråga varför vi behövde sådana höga risklimiter i så fall. 
 
LL: Du menar att du skulle ha eftersökt mer information. 
 
PS: Då hade jag nog frågat betydligt mer, varför behövde vi ha sådana risklimiter och 

framförallt hade jag då funderat över formuleringarna i delårsrapporterna. 
 
LL: Vem, det var vi inne på tidigare, men var det som i första hand lämnade information till 

er i styrelsen, om tradingportföljen? 
 
PS: Det var ju König, när han gjorde sina dragningar. 
 
LL: Det var König ja. 
 
PS: König gjorde sina dragningar. Vi hade inte speciellt utav affärsområdescheferna 

närvarande. 
 
LL: Nej, så det är i första hand König det handlar om. 
 
PS: Ja, det var vd framför allt. 

Ja, och det var som en del i större dragning. Trading var inte speciellt viktig. Alltså 
trading var på väg ut. Det är inte det vi är fokuserad på. Vi tittade på privat banking. 
Hur vi kunde utveckla den verksamheten. Hur vi skulle kunna växa. Ohörbart. 
Så i efterhand låter det ungefär som det enda vi höll på med var att titta på tradingen. 
Tradingen var helt ointressant, det var historia. Det skulle bara väck, ut. Det var inte 
den som skulle växa. 

 
LL: Jo, men det blir ju frågan då, till vilken kostnad då? 
 
PS: Till vilken kostnad då, när vi satt och tittade på det här, tradingen skulle bara fasas ut. 

Det var inte det vi tittade på. Det var inte det som skulle… 
 
LL: Frågeställningen är faktiskt befogad, om det finns en så pass stor avvikelse, oavsett om 

du tycker det är Kalle Ankapriser, dom som finns i marknaden, så är det så att 
avvikelsen är väldigt stor mellan den teoretiska värderingen och dom priser som finns i 
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marknaden och håller man på att avveckla någonting då måste man faktiskt titta på dom 
priser som finns i marknaden. 

 
PS: Det gjorde väl tradingavdelningen också, men det är inte min uppgift i moderbolagets 

styrelse att sitta och titta på priserna och volatiliteten i tradingportföljen, som dessutom 
låg i banken. 

 
LL: Men om någonting håller på att avvecklas då är det ju, det låter rimligt att det kommer 

upp frågeställningar om, när och till vilken kostnad kan man avveckla det här. 
 
PS: Nej, men det skulle fasas ut, alltså det skulle fasas ut i god ordning. 
 
LL: Utan kostnader? 
 
PS: Ja, till så låga kostnader som möjligt, vi fick ju kostnader. Vi fick ju 49 miljoner på Q4. 
 
LL: Men det är vad det kostat hittills det, men frågan är vad det kostar att avveckla det som 

finns kvar. 
 
PS: Jag trodde inte det fanns så mycket kvar i portföljen, jag trodde att den var mer eller 

mindre på väg ut. 
 
LL: Var det först i maj du blev överraskad om omfånget också då. 
 
PS: Yes. 
 
LL: Att det var så mycket. 
 
PS: Yes. 
 
LL: Jag har inga fler frågor. 
 
Advokat: Jag skulle vilja ställa en fråga för att få med det på förhöret här? 
 
Åkl: Till? 
 
Advokat: Till Pernilla, om det går bra. 
 Och frågan är om du under din tid i styrelsen i HQ AB har fått någon information om 

vederhäftigheten i den här värderingsmodellen som tillämpades och vad i så fall den 
informationen kom ifrån? 

 
PS: Om vederhäftigheten? 
 
Advokat: Om det var en bra eller mindre bra, eller dålig värderingsmodell. 
 
PS: Vi utgick naturligtvis från att det var en väldigt bra värderingsmodell, eftersom den 

bygger på Black and Scholes, som har generat ett par nobelpriser och eftersom 
diskussionen just när det gäller mean reversion, att man återvänder till historisk 
genomsnitt för volatilitet, tyckte jag lät bra. Jag tyckte att det lät bra att man använde en 
teoretisk värdering på instrument som var illikvida och att man hade stackat hur man 
gjorde denna teoretiska värderingen. Jag tyckte det lät alldeles utmärkt, inte minst med 
tanke på att vi, 2007 var det väl, hösten, som Finansinspektionen gjorde tillslag mot 
Carnegie. Presskonferensen hade, samlades samtidigt som vi hade styrelsemöte, så vi 
tittade på den i direktsändning. Och sedan hade vi en diskussion på styrelsemötet, 
hurvida vi kunde hamna i samma typ av läge, att handla manipulerade priser, plus 
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precis som du säger att man gjort 2009, sista. Och då fick vi höra, nej det kunde inte 
ske, för vi har en teoretisk modell, som värderar på analys och fråntar möjligheten för 
enskilda handlare att sitta och manipulera priser på det där viset. Så vi har en helt annan 
situation och vi kan inte råka ut för detta. Dessutom var det så att, om det var 2006, 
eller 2005, så hade den här portföljen. Det var i alla fall innan jag kom in i styrelsen i 
HQ AB, så hade den här portföljen skickats iväg. Jag tror att det var till Tyskland, eller 
Österrike, eller någonting sådant där, för en extern värdering och prövning när det 
gäller den här modellen. Och tydligen har resultatet från den här prövningen varit att vi 
värderade konservativa. Alltså vi var försiktiga i vår värdering, med den modell vi 
använde för HQ, än vad den här externa bedömmaren hade gjort. Så det kändes som om 
vi hade både hängslen och livrem och jag skulle nog hävda att det största risken tror jag 
är, tväremot vad Finansinspektionen och tomtarna där upp tycks tro. Största risken för 
manipulation det är just enskilda handlare som lägger priser på en illikvid marknad, 
eller utnyttjar konstigheter för att manipulera marknaden när det gäller 
stängningskurserna. 

 
Advokat: Sedan har jag en fråga till. 
 Du hänförde dig till det tidigare under förhöret, den här utredningen som Fi drog igång 

med anledning just av iakttagelserna i Carnegie. Fick du veta resultatet av den 
utredningen, som Fi gjorde? 

 
PS: Jag fick ju veta att Finansinspektionen gjorde en värdering, jag vet inte om det var så att 

jag fick veta det när dom var klara med den. Jag fick veta att Finansinspektionen hade 
gjort, dragit igång en utredning, en granskning utav värdering av komplexa produkter 
med anledning av att Carnegie hade ohörbart tillstånd och man hade råkat ut för den 
där manipulationer i sin portfölj. Och sedan var det väl det som du rapporterade om, 
som Curt hade rapporterat om, eller om det var compliance, som du läste upp dom där 
rekommendationerna från Finansinspektionen. Jag tror jag är restprodukten av den där. 
Och detta skulle omhändertas av banken, det skulle inte ses som någon kritik. Och vad 
jag vet också är att Finansinspektionen därefter lämnade ett besked att dom har gjort 
denna granskning bland banken med lite komplexa produkter, värdering utav den och 
dom lämnade detta utan avseende, vilket man får ta som ett godkännande. Vilket är lite 
extra märkligt att man kan agerar som man gör två år senare. Men det tror jag helt har 
politiska skäl. 

 
LL: Du menar med andra ord att har den här portföljen fått fortleva då har den kunnat 

avvecklas utan kostnader, är det så. 
 
PS: Jag är helt övertygad om att det kunnat avvecklas utan kostnader och det är inte för att 

jag kan någonting om trading eller optionsvärdering själv, utan för att, ni kommer att få 
in ett pm här, som är skriven av en betydlig mer kunnig inom optionsteorier och 
värderingar och handel än jag. Ett pm som visar att den här portföljen hade kunnat 
avvecklas med ohörbart. Och detta är också vad Johan Dyrefors säger, gällde för den 
portfölj som han reviderade vid årsskiftet 2009/2010. 

 
Advokat: Detta utlåtande lämnar vi. 
 
LL: Var det inga fler frågor, då avslutar jag förhöret kl 12.00. 
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Förhör den 2012-02-07 13.30. 
 
Hörd person, Johan Piehl. 
Förhörsplats: Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15, Stockholm 
Förhörsledare: Krinsp Leif Lundqvist och Krinsp Kenneth Nihlvin  
  
Johan Piehl=JP 
Leif Lundqvist=LL 
Kenneth Nihlvin=KN 
Lars-Olov Svensson=Advokat 
Andreas Rönnheden=Advokat. 
 
 
Närvarande: advokaterna Lars-Olov Svensson och Andreas Rönnheden. Svensson är Johan Piehls 
privata försvarare. 

Underrättad om misstanke för grovt bokföringsbrott, svindleri och trolöshet mot huvudman, alternativt 
misstanke om medhjälp till angivna brott. 

Piehl och advokaterna Svensson och Rönnheden ges tillfälle att läsa igenom gärningsbeskrivningen. 

Informeras om att förundersökningsledaren beslutat om yppandeförbud enligt RB 23:10 och att Piehl, 
och dennes försvarare, därför inte får uppenbara för annan vad som framkommit vid förhöret. 

LL: Vad säger du om det här då. 
 
JP: Ja det här säger jag, det här kan jag inte hålla med om. 
 
LL: Du bestrider alla punkter. Du förnekar på alla punkter. 
 
JP: Ja. 
 
LL: Vi kommer till frågeställningar så får vi höra vad du har för inställning om det. 

Om vi frågar först om din bakgrund. Vad du har för utbildning och vad du har sysslat 
med. 

 
JP: Jag är utbildad marknadsekonom på Frans Schartaus handelsgymnasium. 
 
LL: På vilket? 
 
JP: Frans Schartaus handelsgymnasium. 
 
LL: Ibland frågar jag därför att min inte hör når man spelar in 
 
JP:  Frans Schartaus handelsgymnasium och sedan har jag jobbat inom försäljning och 

marknadsföring. Började som klädförsäljare på Björn Borg, ohörbart tenniskläder. 
Sedan jobbade jag på ett av provinsbankerna i ett bolag för sälja leasing och factoring 
tjänster. Från 1980 kom jag till familjens företag som sysslade med underhållsprodukter 
till industrin, svetsprodukter, andra typer av underhåll, kemiskt tekniska. Där jobbade 
jag tills vi sålde det 1998. Och sedan har jag hållit på med egna aktieaffärer och hjälpt 
min hustru som håller på med fastigheter. Det är min bakgrund. 

 
LL: Och vad har du för utbildning. 
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JP: Frans Schartaus handelsgymnasium, som är en marknadsekonom. Det är marketing, 
försäljning. 

 
LL: Okej. 
 Och när kom du in i den här HQ sfären om säger? 

 
JP: Den kom jag in i, i att man avknoppade HQ fonder. Det var väl 2000 eller 2001. Och då 

blev jag tillfrågad om jag kunde sitta i styrelsen för att hjälpa till med marknadsföringen 
där. Och sedan kom jag via att, vi var avknoppade under ett antal år. Sedan köptes det 
tillbaka och lades in i, under mamman tillbaka, 2005 eller 2006. Då frågade man om jag 
ville sitta kvar i fondernas styrelse och också ingå i moderbolagets styrelse. 

 
LL: Så du har suttit i fondernas styrelse under hela tiden, som HQ haft fonderna. 
 
JP: Ja. 
 
LL: Men inte i banken? 
 
JP: Nej. 
 
LL: Men dessutom, som jag förstår, så har du suttit med i revisionsutskottet. 
 
JP:  Ja, jag kom med i det till, mitt första sammanträde var december 2008. 
 
LL: Sedan satt du med så länge det fanns, om man säger? 
 
JP: Ja. 
 
LL: December 2008, då har du var med om bokslutet 2008 och 2009 i utskottet? 
 
JP: Ja. 
 
LL: Den här tradingportföljen. Vi har förstått att det var tal om att den skulle göras om till 

fond, men varför blev det inte så. 
 
JP: Ja det var tal om att det skulle göras om till en fond, eller separeras. Varför, såsom det 

förelades oss, var att marknadsförutsättningarna fanns inte och man skulle behöva ta in 
ett externt kapital. Det här var väl 2008 och då fanns inte marknadsförutsättningarna 
helt enkelt, för att göra det. 

 
LL: Det var alltså tal om att göra det här, du menar att det var under 2008 då. Den särskildes 

också någon gång, att man separerade den från andra portföljer, så att blev en egen 
portfölj? 

 
JP: Det är mer än vad jag vet. 
 
LL: Det är mer än vad du vet? 
 
JP: Ja. 
 
LL: Vi har sett att det kallades för FC portföljen, just den här problemportföljen. 
 
JP: Ja, just det man delade upp och i en vanlig tradingportfölje och den som var under 

avveckling. Och det var den som kallades för Fredrik Crafoords portfölj, FC. 
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LL: Kommer du ihåg när den utkristalliserades so FC portföljen? 
 
JP: Nej, det kan jag inte svara på. 
 
LL: Avveckling då, när blev det ta om det. Att avveckla den här portföljen. 
 
JP: Exakt datum kommer jag inte ihåg.  
 
LL: Man du sa att det var under 2008 det var tal om fonder. Kan det ha varit då? 
 
JP: Det kan ha varit i samband med det, ja. 
 
LL: Kommer du ihåg under vilket tidsperspektiv planerna var då, för att avveckla den, eller 

hur det var inledningsvis? 
 
JP:  Jag tror aldrig att man angav något tidsperspektiv, utan att det skulle försöka göras, för 

att minska risken. Och jag tror om jag kommer ihåg rätt, att det var också en del i när 
man tog tillbaks fonderna. Då också hade man som idé att man skulle minska på 
tradingverksamheten.  

 
KN: Varför gjorde man den här uppdelningen, FC portföljen, kontra traditionella? 
 
JP: Om jag, jag tror att, jo det var nog så att det fanns en del. Konventionell trading var 

market making. För att upprätthålla handel i vissa papper. Den skulle vara kvar och den 
andra delen. Det var den som man skulle ta bort. Det är den förklaring jag kan ge, för 
att man delade upp det i två.  

 
LL: För att i FC portföljen var det ingen market making? 
 
JP: Det kan jag inte svara på, men jag tror inte det. 
 
LL: Kommer du ihåg hur dom här avvecklingsplanerna fortskred? 
 
JP:  Till och från, vi fick rapporter på styrelsesammanträdet i modern och till och från sa 

man att ibland gick det sämre att avveckla den för marknadsförutsättningarna inte 
fanns. Ibland hade den minskat i omfång.  

 
LL: Men när den inte minskade, eller att man inte avvecklade den, vet du vad som var skälet 

till det? 
 
JP: Man angav att det var marknadsförutsättningarna som gjorde det. 
 
LL: Vad innebär det då? 
 
JP: Ja, det gick väl kanske inte att sälja, jag kan inte svara på det riktigt. 
 
LL: Om man inte kan sälja, då innebär det rimligtvis att det skulle bli förluster om man 

skulle ha sålt det? 
 
JP: Ja, då kanske man valde att behålla det. 
 
LL: Har du något minne av vad man pratat om för siffror? 
 
JP: Man pratade aldrig siffror på det sättet. 
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LL: Inte på det sättet? 
 I revions.. Jag ser i och för sig att det står revisionskommittén på några stället, men jag 

försöker säga revisionsutskottet och det här väl benämnts det också. På vilket sätt har 
den tagits upp där? 

 
JP: Där togs den upp framförallt vid årsboksluten och att man skulle titta på den. Alltså det 

har aldrig problematiserats beskrivningen av tradingportföljen, utan man, Agneta 
Norgren eller andra från risk beskrev hur man gjorde systemen för att kontroller det 
hela. 

 
LL: Har du upplevt att den varit ett problem någon gång? 
 
JP: Nej, egentligen inte. 
 
LL: Aldrig?  
 
JP: Nej. 
 
LL: Någon gång måste den väl ha blivit ett problem? 
 
JP: Ja, våren 2010. 
 
LL: När då. 
 
JP: Den 17 maj när vi fick reda på det, styrelsesammanträdet då. 
 
KN: Men har det aldrig varit uppe under, så att säga 2008, 2009 om att kanske det inte 

förelåg värderingar som skulle vara… 
 
JP: Nej. 
 
KN: Ni har varken diskuterat det på något styrelsemöte eller i den här? 
 
JP: Ja men värderingar har diskuterats, system hur man gjort värderingarna och sedan har 

revisorerna kommit in och sagt, dom tyckte det här var bra och systemen verkar okej, 
och värderingarna är okej. 

 
LL: Så att du har inte upplevt att det skulle vara något fel med värderingen. 
 
JP: Nej. 
 
LL: Men har det inte varit problem att, du säger att man skjutit upp avvecklingen, eller att 

det har diskuterats i alla fall, att avveckla på det sätt som. Det har varit diskussion om 
det. 

 
JP: Ja, det har det varit. Men vi har fått tillfredsställande svar på varför det inte har skett, så 

man har inte funderat vidare faktiskt. 
 
LL: Men handlar det inte då att de kostar för mycket att avveckla. 
 
JP: Nej det har inte handlat om det. Eftersom det inte varit problemet. 
 
LL: Vad kan då ha varit problemet, om det inte är priser… 
 
JP: Det kan jag inte svar på. 
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LL: I så fall är det väl bara att stänga den då, om det finns priser att göra det på? 
 
JP: Ja, man kan tycka så. 
 
LL: Vi har tittat i revisionsakterna och tänkte referera till saker och ting som man har påtalat 

där. Och då finns det, bara för att veta vi jag läst det någonstans, en pärm som heter 
Pärm märkt HQ AB revisorsakter 2008-2009, flik 6. 

 
 I PM 2009-07-13 från möte mellan KPMG och HQ Risk anges att  
� avveckling av tradingportföljen pågår och att merparten kommer att var utsläckt 

eller i frontmånaden per 2009-12-31.    
 

Alltså det här pm:et var från juni 2009 och då skulle merparten vara utsläckt vid 
årets slut då. Har du något minne av det? 

 
JP: Det där är inget pm jag har sett. 
 
LL: Nej, men det här är den information man kan förstå att revisorerna har fått. Och 

därför frågar jag dig om du har något minne av att det skulle vara så. 
 
JP: Nej, jag har inget minne av det. 
 
LL: Sedan finns det ett pm 
 

PM 2009-10-22 från möte mellan KPMG och HQ Bank och det anges att  
� Avvecklingsprocessen avstannat under sensommaren, då nya positioner hade tagits 

i ODAX-relaterade papper 
� Separat möte med revisionskommitténs ordförande Lönnström har avhållits 

rörande förändrad inriktning i avvecklingen av tradingen 
� Styrelsen är införstådd med att positionerna (tradingen) kommer att kvarligga över 

årsskiftet 2009-2010 
 

Så har uppenbarligen har avvecklingen på något sätt avstannat då. Har du något 
minne av det här? 

 
JP: Nej. 
 
LL: Nu har Lönnström också, som var sammankallande eller ordförande i 
revisionsutskottet. 
 
JP: Ja. 
 
LL: Så det här måste väl ha refererats på något möte i revisionsutskottet. 
 
JP: Inte vad jag kan ha komma ihåg. 
 
LL: Du kommer inte ihåg att det har diskuterats. 
 
JP: Nej, inte att det avstannat, nej. 
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LL: Det har inte varit något tal om att det inte varit möjligt att avveckla på grund av 
förluster eller så? 

 
JP: Nej. 
 
LL: Det har inte diskuterats några frågor om vad det skulle innebära i kostnader att 

avveckla den? 
 
JP: Nej. 
 
KN: Har du någon information om hur den där portföljen gick under 2009, om den 

gick bra, dåligt eller? 
 
JP: Alltså vi fick en information i styrelsen i moderbolaget. Det var ingenting som 

gjorde att man reagerade. Så här sittande kommer jag inte ihåg, men det var 
ingenting som gjorde att det var någon som reagerade direkt. Utan det kan väl ha 
varit mindre vinst eller mindre förluster i den. Men det ligger kanske i sakens 
natur i en tradingportfölj, att det går bättre eller sämre. 

 
KN: Men det var inga större vinster eller större förlsuter. 
 
JP: Såvitt jag kommer ihåg så var det. 
 
LL: Men om man nu tar nya positioner, det är ju helt motsatsen till att avveckla 

någonting. 
 
JP: Ja. 
 
LL: Det måste ju ha varit diskussioner om det i alla fall, varför man tagit nya 

positioner. 
 
JP: Ja men vi var aktiva, i en styrelse, vi var inte aktiva. Vi tog inga positioner. 
 
LL: Nej, men om man har beslutat att man ska avveckla den, så tar man nya 

positioner, det väcker ju frågan i alla fall, varför gör man det? 
 
JP: Den frågan var aldrig upp på styrelsens bord. 
 
KN: Den var heller aldrig uppe i revisionskommittén. 
 
JP: Nej. 
 
KN: Vad var det för frågor som dök upp i revisionskommittén då. 
 
JP: Det var övergripande frågor, att man hade ordning på risk och compliance, på 

hela den typen. Vi hade inne en konsultfirma som hette Artos, som var inne 
redan när jag med i revisionskommittén för att gå igenom, att det fanns 
tillräckliga kompetenser och att det var gjort enligt det sätt man skulle göra osv. 
Så det var den, att se till övergripande. Men vi hade också att se till att det 
fungerade väl för fondbolaget. Det var inte bara banken, utan det fanns även 
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fondbolag med typer av bestämmelser, som dom ska följa upp, så att allting 
fungerade. 

 
LL: Har du varit med om några diskussioner om vilka positioner som skulle vara 

problemet? 
 
JP: Nej. 
 
KN: Var det på de svenska innehaven eller utländska innehav som det förelåg 

problem, när du fick reda på det här i maj? 
 
JP: Vi fick inte reda på vilka, var problemen låg, när man sa det här i maj. Det kom 

väl senare att förstod. Vi hade ingen aning eller jag hade ingen aning var 
ohörbart tagit positioner i Tyskland. 

 
LL: Du har ingen bild av att positioner skulle finnas i Tyskland? 
 
JP: Nej. 
 
LL: Vad fick ni för information då i revisionsutskottet och styrelsen? 
 
JP: Ja, vi fick information om samtalen med revisorerna, vi fick information om hur 

man gjorde värderingen och systemen för hur det gjordes och sedan vad 
revisorerna hade ohörbart och sagt. Samtalen med revisorerna, om de hade tyckt 
att det här var okej, eller inte. Samtal från värderingssidan, om det var okej eller 
inte. Men aldrig siffror, man bara nämnde att värderingen överensstämmer. 

 
LL: Begreppet edge då, är det bekant för dig? 
 
JP: Idag är det det. 
 
LL: Men har det varit det tidigare? 
 
JP: Nej det var det inte. 
 
LL: Du har inte alls fått någon bild av att edgen har utvecklats.  
 Vet du idag vad. 
 
JP: Idag har jag lärt mig det ja. 
 
LL: Vad det betyder ja. 
 
JP: Ja. Men vi fick ju aldrig. Det talades aldrig om edgen. Kan ha nämnts i något 

styrelsesammanträde, men bara i förbigående. 
 
LL: Har du någon bild av hur den utvecklades? 
 
JP: Nej. 
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LL: Om du ser tillbaka ifrån vad du känner till idag, skulle du ha blivit alarmerad om 
du sett att den utvecklats, ökat om man säger? 

 
JP: Hade man vetat vad man vet idag, så hade man kanske varit alarmerad ja. 
 
KN: Kallelserna till de här styrelsemötena. Det var ingen information om edgen där 

som kom till er skriftligen? 
 
JP: Kan ha varit någostans i power point presentationerna. Vd gjorde ju 

presentationer på de olika verksamheterna. Ingenting som stack ut. 
 
KN: Det var ingenting som skickades inför mötena. 
 
JP: Ja, hans presentations skickades ju. 
 
KN: Den kom innan. 
 
JP: Ja. 
 
LL: Men vad har, nu ställer jag en konkret fråga. 

Vad har Curt Lönnström, som representant för revisionsutskottet berättat om det 
möte han hade med Nina Hernberg den 17 september angående den skillnad 
som förelåg mellan HQ:s teoretiska värdering och de priser som fanns i 
marknaden beträffande daxoptioner och omxoptioner? 

 
JP: Han har aldrig nämnt någonting om något möte. 
 
LL: Att vi frågar är ju det att det var ett möte i revisionsutskottet den 5 oktober och 

då är frågan, vad diskuterades beträffande värdering av dom längre positionerna 
på det mötet. 

 
JP: Såvitt jag kommer ihåg ingenting. 
 
LL: Vi har väl mötesprotokollet här. 
 Den har varit uppe till diskussion. 
 
JP: Ja. 
 
LL: Kommer du ihåg vad han sa på mötet? 
 
JP: Nej. 
 
LL: Jag kan väl läsa hela, som står här, för att inte vilseleda, när det gäller 

tradingportföljen. 
 Curt tog upp frågan kring värdering och avveckling av den gamla 

tradingportföljen. ”Mikael redogjorde för nuläget och att det ej identifierats 
några värderingsproblem kopplade till de instrument som förfaller under året”, 
alltså lite kortare positioner då. 
”vad gäller innehav med längre löptid, 2010 och 2011 kan det i några fall finnas 
anledning att föra en diskussion kring värderingen. Detta ska inte uppfattas som 
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en diskussion om vad som är rätt eller fel utan snarare behov utav att 
representanter för HQ på ett pedagogiskt sätt redogör för den värderingsmetod 
som används, vidare hur resultatet från tradingportföljen hänger samman med 
risklimit, samt hur tidsvärdet spelar in positioner med lång löptid och låg 
likviditet” etc. 

 
 Har du något minne av det här, att ni diskuterat det. 
 
JP: Vi fick uppenbarligen en redogörelse. Men den sänder inga signaler till mig om 

att det här är någon fara å färde. 
 
LL: Det var ju sedan ett styrelsemöte i aktiebolaget den 12 oktober, 
 
JP: Ja. 
 
LL: Och där tas ju också punkten angående tradingportföljen upp. 
 
JP: Mm. 
 
LL: Har du något minne av det? 

 
JP: Nej det har jag inte och det är väl för att det kanske inte heller sände några 

signaler om att det var någon stor fara å färde. 
 
LL: Det sände inga signaler? 
 
JP: Nej. 
 
LL: Om vi fortsätter utifrån vad som fanns i revisionsakten, så finns 

 
PM 2010-01-15 från möte mellan KPMG och HQ Risk anges att  
� Teoretiska edgen uppgår netto till + 280 mkr per Q4, varav ODAX och OMX står 

för vardera +643 mkr och -364 mkr. 
 

Är det här några siffror du hört talas om? 
 
JP: Dom där 180 kan jag möjligen. 
 
LL: 280? 
 
JP: Nej, det känner jag inte till. 
 
LL: Nej.  
 Och att Omx skulle vara minus 364 milj, har du hört någonting om det? 
 
JP: Nej. 
 
LL: Det är helt obekant? 
 
JP: Ja. 
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LL: Det innebär ju att, att det var minus på Omx innebar ju att edgen bara inom 

citationstecken blev 280 miljoner kr, fast den var ju på Odax plu 643 milj, men 
att den bara blev 280 var för att det fanns en minusedge på 364 på Omx. Och 
den vet vi en förklaring till, men du har inte hört talas om det? 

 
JP: Nej… Nej. 
 
LL: Det är helt obekant? 
 
JP: Ja. 
 
LL: Känner du till någonting om att det skett någon kontroll av stora 

edgeförändringar? 
 
JP: Nej, det känner jag inte till. Nej. 
 
LL: Det var ju ett styrelsesammanträde i HQ AB då också den 29 januari 2010 och 

då bör du ha varit med, för det var aktiebolaget som hade styrelsemöte då. 
 
JP: Ja. 
 
LL: Och det framgår då, vänta ska vi se om det framgår där. 
 Det framgår nog i bankens styrelseprotokoll att per den 21 december gjordes en 

avstämning som presenterades för FC, Fredrik Crafoord kan man tänka sig då, 
och Stefan Dahlbo den 22 varvid särskilt Dax, januari, mars, juni och december 
diskuterades och FC ändrade efter mötet mars och inför balansdagen även 
januari. Januari kom enligt de riktlinjer som företagits att falla under aktiv 
marknad.  

 Så man har tittat på värderingen då den 21 december. 
 
JP: Ja i banken. 
 
LL: I banken, men den har naturligtvis betydelse för aktiebolaget. 
 
JP: Jo. 
 
LL: Det här styrelseprotokollet, den 29 januari, så kan vi ju se också att det finns en 

rapport från HQ:s revisionsutskott från den 27 januari, ska det vara. Och i sista 
stycket så redogörs för HQ:s sätt att värdera avviker från IFRS standarden. Jag 
har väl den där här. Kommer du ihåg någonting om det här. Revisionsutskottet 
samlades ju då. 

 
JP: Före. 
 
LL: Före ja. 
 
JP: Ja. 
 
LL: Och det var ju före bankens styrelsemöte också. 
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JP: Det kanske det var. 
 
LL: Sedan dagen efter var det aktiebolagets styrelsemöte. 
 
JP: Mm. 
 
LL: Kommer du ihåg någonting om diskussionerna här då, i revisionsutskottet? 
 
JP: Nej, det kan jag inte svara på att jag gör. 
 
LL: Det har du inget minne av. 
 
JP: Det var säkert som du sa en redogörelse för att dom hade pratat med revisorerna 

och de olika sätten att göra det osv. Men att det var någonting som var 
alarmerande eller någon ting sådant, det har jag inget minne av. 

 
LL: Vi har ju kunnat se, bl.a. utifrån det här mötet den 21 december att framförallt 

dom tyska indexoptionerna som har lösen i mars och juni väldigt mycket 
avviker från de marknadsdata som finns. Har det diskuterats någonting sådant. 

 
JP: Nej. 
 
LL: Man kan också se att det är alltid så att HQ:s egna teoretiska värdering, den har 

alltid avvikit på ett för HQ fördelaktigt sätt, alltså att om man har utställda eller 
är kort, så värderas det låg och om man innehar eller är lång så värderas det 
högt, i förhållande till markandsdata. 

 
JP: Är det någonting som du känner till? 
 
LL: Nej. 
 
KN: Var det något sådant material som du fick till styrelsemötena? 
 
JP: Om värderingarna? 
 
KN: Ja. 
 
JP: Nej. 
 
KN: Angående portföljen, eller  hur portföljen gick, inget sådant? 
 
JP: Resultaten redovisades till styrelsemötena, men inte så att säga, och det var 

aldrig några större avvikelser. Det var 6 miljoner minus någon gång, eller plus, 
ja. 

 
LL:  Men till det här styrelsemötet den 29 januari, där du väl var med, jo det står att 

du var med här. 
 
JP: Mm. 
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LL: Så fanns det också en revisors rapportering från revisionen 2009. 
 
JP: Ja. 
 
LL: Kommer du ihåg det, att det var så? 
 
JP: Men jag vet att det alltid var det, vid januarimötet. 
 
LL: Det förstår man ju. Men kommer du ihåg precis det här mötet också? 
 
JP: Nej, Alltså det var ingenting som stack ut. Det var mer en genomgång om hur 

han hade gjort och vad han hade lite åsikter om, både det ena och andra, men 
såvitt jag kommer ihåg som stack ut som var alarmerande eller någonting. 

 
LL: Men revisorn, i rapporten från den här revisionen, pekar på, alltså revisionen för 

2009 då, pekar några rekommendationer på sid, vänta så att jag säger rätt nu, sid 
6. Han skriver så här då bl. a. Det här är KPMG:s rekommendationer som han 
skriver. 

 ”Validera värderingsmodeller regelbundet genom en jämförelse med 
observerabara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument, t. ex. genom 
uppföljning av s. k. dag 1 resultat” 

 Förstår du vad han pratar om? 
 
JP: Någotsånär. Inte hundra. 
 
LL: Vad innebär det här då? 
 
JP: Man ska värdera och jämföra. 
 
LL: Vad för någonting. Vad ska man jämföra för någonting. 
 
JP: Ja, dom… 
 
LL: Om vi säger så här, dag 1 resultat, vad är det för någonting. 
 
JP: Det är en bra fråga. Det kan jag inte riktigt svara på. 
 
LL: Har du hört dom här begreppen rak volatilitet. 
 
JP: Jag har hört dom, ja. 
 
LL: Och vad innebär det då? 
 
JP: Det är väl samma volatilitet över hela tiden. 
 
LL: Över hela tiden ja, och att HQ värdera på det sättet, efter rak volatilitet ja. 
 Men vad innebär det då rent resultatmässigt om handlar på marknaden i 

instrument. 
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JP: Ja det innebär att volatiliteten på andra instrument kan hoppa upp och ner och 
det är klart att det blir en viss skillnad. 

 
LL: Det blir en skillnad, kan bli en skillnad när man  handlar? 
 
JP: Ja, det måste det kunna bli. 
 
LL: Och det är väl det som är dag 1 resultat då? 
 
JP: Det är möjligt. 
 
LL: Men det vet du inte? 
 
JP: Nej. 
 
LL: Har du hört det begreppet senare då? 
 
JP: Det har ju kommit upp, man har ju hört i och med att det här nu hände som 

hände. Så har man fått alla begrepp beskrivna för sig. 
 
LL: Men då var det inte något relevant för dig. 
 
JP: Nej 
 
LL: Om man får sådana här, eller vad innebär sådana här rekommendationer som 

revisorns skriver då? 
 
JP: Det innebär val att man förutsätter att ledningen tar till sig dom och genomför så 

mycket som det går att göra av det. 
 
LL:  Och bolaget bör följa dom här rekommendationerna från revisorn då, med andra 

ord. 
 
JP: Ja. 
 
LL: Och vilka kontroller har gjorts då för att se om dom här, för att följa upp dag 1 

resultat. 
 
JP: Det förutsätter man väl att det är verkställande direktören som kontrollerar, 

sedan misstänker jag, det har ju du sagt också, att det gick ju väldigt mycket mer 
igenom med bankens styrelse om det här. 

 
LL: Är det något som varit uppe till spörsmål sedan i Aktiebolaget, det som han har 

rekommenderat då? 
 
JP: Det kan jag inte svara på, för det här var i januari, var det det? 
 
LL: Ja, den 29:e. Men det är ju så att det är ju inte påskrivet ännu det här bokslutet, 

då i januari. 
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JP: Nej.  
 
LL: Och man har ett nytt räkenskapsår som man är inne på också, som man väl avser 

att det ska kollats sådant här då. Du minns inte eller kommer inte ihåg att det 
kommit upp, det han har påtalat revisorn? 

 
JP: Igen menar du? 
 
LL: Ja. 
 
JP: Det kan jag inte minnas. 
 
KN: Gjorde du själv någon sorts uppföljning av vad som gicks igenom på dom här 

mötena. 
 
JP: Nej, det gjorde inte jag. Det är väl sådant om man tittar på min kompetens, var 

det inom det här området. Styrelsen är ju tillsatt av olika kompetens. Och det 
fanns säkert andra som hade betydligt mer kompetens på dom här områdena än 
vad hade. 

 
KN: Vilken del var din kompetens? 
 
JP: Jag satt i fondernas styrelse. Där hjälpte jag till väldigt mycket, var bollplank vid 

marknadsföring, försäljning. Sedan kunde jag göra det i moderbolaget där det 
handlade om att söka nya förvaltningskunder och typen utav. 

 
KN: Är du hemma i dom här begreppen om när man börjar prata tekniska detaljer om 

dom här portföljerna och deras.. 
 
JP: Nej. 
 
KN: Det fanns andra som var det? 
 
JP: Var  det, ja. 
 
LL: I styrelsen, vem var det som var mest, aktiebolagets styrelse, vem var det som 

var mest hemma på det här då? 
 
JP: Mest hemma kan ja inte svar på, men vi hade en styrelseordförande och 

huvudägare som ägnat hela sitt liv åt det här. Det fanns en ordförande i banken 
som. 

 
LL: Alltså styrelseordförande i aktiebolaget, det var Qviberg då? 
 
JP: Ja. 
 
LL: Han har du uppfattningen av att det var hans bana det här? 

 
JP: Han har levt hela livet i sin karriär i den här typen av verksamheter, likadant 

Stefan Dahlbo har jobbat väldigt länge i det här. Curt har ju en industriell 
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bakgrund, medan jag och Thomas Erséus är mer industriell. Men Pernilla Ström 
har ju jobbat inom det här och Carolina Happe är ju CFO, så att. 

 
LL: När det kom upp frågor om tradingen, i styrelsen, vilka var det som förde 

diskussionerna då? 
 
JP: Ja, åsikter och, det var väl då, dels Stefan, sedan ställdes det några frågor och 

annat, så ställde kanske någon gång Caroline frågor. 
 
LL: Vänta, vad hette hon i efternamn. 
 
JP: Dybeck Happe. 
 
LL: Ja, just det. 
 
JP: Thomas kan ha ställt. 
 
LL: Ja ska visa också här ett mail från Mattias Arnelund den 2010-01-27 till bl.a. till 

Johan Piehl. Vi kallar det hör för förhörsbilaga Q. 
 Då har Arnelund bifogat revisionsrapport från KPMG i sitt utkastsformat. Den 

är alltså inte riktig lika som visades på styrelseprotokoll. Men man kan väl anta 
att det är den som är till grund för den. 

 Och på sid 3 framgår det. Nu ska vi se här vad det står. 
 På sid 3 står det, ”dag 1 resultat har inte identifierats och har därmed inte heller 

periodiserats över instrumentets löptid.  
 Och sedan står det som rekommendation till HQ Bank. 
 Validera värderingsmodeller regelbundet genom en jämförelse med 

observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument”. 
 Det stod kanske inte på samma sida, det stod längre fram det. 
 Har du något minne av att ni gått igenom det här utkastet, som kommer från 

revisions, som är revisionsrapport då. 
 
Advokat: Tala om var du läste någonstans. Jag hittar inte den texten. 
 
LL: Jag kan visa här, så får vi se. Jag vek dom sidor det stod på. 
 

Vi frågade ju tidigare, men för det första, kommer du ihåg att ni tittat på dom 
här punkterna som revisorn har påtalat. Nu är det vid revisionsutskottet. Det här 
är ju material som ni i revisionsutskottet, så då handlar det inte om styrelsen 
utan revisionsutskottet. Det är en mindre krets, så då bör man kanske ha 
diskuterat det djupare om man säger. 

 
JP: Ja, men det gjorde vi inte. 
 
LL: Vem i revisionsutskottet var det som kunde det här då? 
 
JP: Revisisonsutskottets arbete delades upplevde jag det som mellan Curt och 

Stefan. 
 
LL: Stefan Dahlbo ja. 
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JP: Ja. 
 
LL: Men han var inte med som ledamot i revisionsutskottet? 
 
JP: Jo. 
 
LL: Var han det? 
 
JP: Ja. 
 
LL: Det var inte så att han var representant genom att han var, ja han var 

styrelseordförande i banken också. 
 
JP: Ja, just det. 
 
LL: Men han var ledamot. 
 
JP: Ja. 
 
LL: Så det var Curt och Stefan som då. 
 
JP: De hade suttit i revisionsutskottet sedan tror jag 99 eller något sådant. Sedan 

blev det förslag om att det skulle bli någon lagändring 2008, det var på så sätt 
jag kom in i revisionsutskottet, när man skulle ha en representant till. 

 
LL: En mer oberoende? 
 
JP: Ja, jag tror det var så. 
 
LL:  De här diskussionerna dom kommer du inte ihåg. 
 
JP: Jag drar mig inte till minnes dom. 
 
LL: Vad det ledde till, det har du heller inget minne av då? 
 
JP: Vad tycker du då spontant, om du läser den här uppmaningen, vad borde det ha 

lett till? 
 
LL: Det borde ha lett till att man följer uppmaningen.  
 
JP: Alla uppmaningar från revisorerna, åtminstone diskutera med revisor, så att man 

kan göra det revisorerna tycker. De är ju till för att ge råd och dåd, se till att 
allting är gjort på bästa sätt. 

 
LL: Och vad tror du man har upptäckt då, eller vad kan man ha upptäckt då? 
 
JP: Det har jag ingen aning om. 
 
LL: Det har du ingen aning om. 
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LL: Vi ska visa en förhörsbilaga som vi kallar för förhörsbilaga T. och det är en 

beräkning och graf som har gjorts här vid Ekobrottsmyndigheten och som visar, 
nu var inte den här i färg, men kurvorna följs ju ganska nära åt, så man kan se 
trenden i alla fall. Den visar edge, implicit volatilitet och dag 1 resultat 2009-06-
01 – 2010-05-01. 

 
 Och frågan blir då igen, vilka kontroller har HQ gjort för att validera 

värderingsmodeller regelbundet genom en jämförelse med observerbara 
marknadstransaktioner i samma instrument, t. ex. genom uppföljning av s.k. dag 
1 resultat, på det sätt som revisorn rekommenderat, alltså som han skrev då, som 
jag visade. 

  
 Förstår du grafen, om man säger.  
 
JP: Ja, jag förstår så mycket att edgen går upp här 2010 och. Ja, det är väl det jag 

förstår med den. 
 
LL: Sedan är det också inlagt den imlicita volatiliteten och det är ju marknadsdatan. 
 
JP: Ja, den följer ju ungefär. 
 
LL: Och sedan dag 1 resultat, det ökar ungefär i samma takt. 
 
JP: Någonting händer ju 2010. 
 
LL: Det händer inte 2010, det händer hela tiden. 
 
JP: Ja, men härifrån går det ju upp. 
 
LL: Det går väl upp hela tiden. 
 
JP: Ja, ja. Det går ju ner här. 
 
LL: Jo, jo, men det är trenden som är avgörande, att det går upp hela tiden. 
 
JP: Mm. 
 Varför, sorts fråga.. 
 
LL: Ja, jag frågar ju för som sagt tidigare, utifrån vad revisorn hade skrivit om ni 

gjort någonting för att jämföra dom här storheterna helt enkelt? 
 
JP: Nej, men som styrelseledamot förutsätter man att dom tjänstemän som finns och 

risk och annat, att dom gör det. 
 
LL: Vet du att dom har gjort det? 
 
JP: Det kan jag inte svara på att dom har. 
 
LL: Men frågan har inte som du kommer ihåg varit uppe i styrelsen. 
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JP: Vi har fått rapporter från risk och annat att allting var mer eller mindre under 

kontroll. 
 
KN: Dom rapporter du fick från risk, var det muntliga eller skriftliga? 
 
JP: Muntligt fick jag ingenting. 
 
KN: Okej. 
 
JP: Utan, det som jag fått har varit det till revisionsutskottet eller till styrelsen i 

moderbolaget ohörbart. 
 
KN: Då har du fått skriftliga rapporter? 
 
JP: Eller att vd har redogjort för att risk har sagt. 
 
KN: Kommer du ihåg om det var något namn på dom här rapporterna du fick, om de 

hette något speciell, sammanställningen. 
 
JP: Nej, det kommer jag inte ihåg. 
 
LL: Sedan var det ett styrelsemöte i HQ AB den 8 mars. Nu föreslår ni utdelning i 

det styrelsemötet. Nu ska jag se var jag hittar det någonstans. 
 
KN: Kom du ihåg vad ni hade för utdelningspolicy. 
 
JP: Jag tror att vi skulle dela ut 50 procent av resultatet. 
 
LL: 50 procent? 
 
JP: Över tiden. 
 
LL: Nu hittar jag inte igen det. Ja, ja. Men 50 procent ja. Ni hade utdelning på 6 kr, 

såg jag här någostans i alla fall. Jag tänkte att det var i det där protokollet, jag 
tror det var med men jag hittade inte igen det nu. 

 Och det var utifrån att det fria egna kapitalet skulle uppgå till 788 miljoner, såg 
jag någonstans här. 

 
JP: Okej. 
 
LL: Har du någon minnesbild av det att det var i den storleksordningen? 
 
JP: Nej, men det stämmer säkert om du har sett det. 
 
LL: Ja. Om man tittar på den här edgen då som vi pratade om tidigare då, så den 31 

december så hade HQ Bank en edge som uppgick till. Alltså utdelningen, nästan 
allting kommer från banken, när det gäller utdelningen. 

 
JP: Ja, fonderna var ganska lönsamma. 
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LL: De var ganska lönsamma också. 
 
JP: Så det kan man inte riktigt säga. 
 
LL: Nej, okej, men i alla den 31 december så HQ Bank en edge som uppgick till 281 

miljoner, men den skulle ha uppgått till ca 650 miljoner om inte. 
 Jag sa tidigare här att den här edgen på omx optionerna, den var ju negativ. 
 
JP: Mm. 
 
LL: Och det var ju till följd av två orders som lagts på avvikande priser ifrån HQ, 

och som har skapat den här negativa edgen i Omxoptioner. Och det har skett 
omedelbart innan börsen stängde sista handelsdag på året då. 

 
JP: Mm. 
 
LL: Alltså den 30:e. Och rimligen skulle egentligen edgen i den storleksordning som 

sagt 650 miljoner och det framgår också av hur stor edgen varit dagarna före och 
efter. Det var ju i den storleksordningen då. Och utifrån det så kan man fråga 
sig. Hur kan då styrelsen föreslå en utdelning, med tanke på att en avveckling 
också till de priser som fanns i marknaden, skulle innebära att nästa allt fritt 
kapital skull gå åt. Förstår du vad jag menar? 

 
JP: Ungefär. Men resonemanget gick inte så, därför att vi tittade på att den 

värdering, vi såg aldrig edgen i samband med det här. Vilket efteråt kan 
reflekteras var väldigt konstigt. Men det var väl snarare så att den underliggande 
intjäningsförmågan var ganska stor i koncernen. Därför vågade vi föreslå den 
här utdelningen. Och, ja. 

 
LL: Men den där intjäningsförmågan den skulle bara försvinna i ett nafs när man 

avvecklar tradingportföljen. 
 
JP: Nej, intjäningsförmågan finns väl kvar. Det är ju vad övrig verksamhet kan ge. 
 
LL: Jo, men om man stänger positionerna som dom ser då vid årsskiftet t.ex. så 

kostar det ju 650 miljoner. 
 
JP: Nej, det visste vi inte då, för att revisorn hade ju sagt att det var rätt värderat. 
 
LL: Mm. Men har ju också samtidigt sagt att man skulle stämma av dom här dag 1 

resultaten då, var dom kommer ifrån. 
 
JP: Jo 
 
LL: Och dom stämmer överens med edgen. 
 
JP: Det gör dom? 
 
LL: Det var det jag visade. 
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JP: Ja, okej. 
 
LL: Och du kommer inte ihåg vad som skett till följd av vad revisor  påtalat 

därvidlag? 
 
Advokat: Ursäkta. Dom här dag 1 resultaten här. Jag förstår som att det är dag 1 resultat 

på 500 miljoner kr här. 
 
LL: Ja, dag 1 resultaten var då den sista juni var dom på 354 milj, den sista 

september var dom på 673 miljoner, den sista … 
 
Advokat: Ja, jag förstår. 
 
LL: De följer ju edgen kan man ju säga då, eller den implicita volatiliteten. Och det 

är ju något som revisorn är inne och påtalar, just dom här frågeställningarna, 
som vi förstår? 

 
 Men om du hade sett det sådär, att dag 1 resultatet motsvarar ungefär vad edgen 

var. Hur skulle ni ha sett på utdelningen då? 
 
JP: Man kan säga så här, med tanke på min bakgrund och så hade jag kanske inte 

reagerat om inte någon annan hade reagerar heller. 
 
LL: Nej. Det var liksom inte ditt kompetensområde. 
 
JP: Nej, det är faktiskt inte det. Vilket ni säkert märker. 
 
LL: Jo, men du är nog med ändå tycker jag. 
 
KN: Jag vet inte om frågan kanske ställdes tidigare, men om pratar om dom här FC 

portföljen då, var någon gång några förslag om att man skulle stänga ned delar 
eller hela portföljen vid något tillfälle under 2009.  

 
JP: Alltså ansvaret var ju hans. I styrelsen pratade vi aldrig om det. 
 
KN: Det var inte något prat om i  styrelsen att man här och nu ska stänga ner hälften. 
 
JP: Nej. 
 
KN: Ingenting sådant? 

Man tog inte heller upp frågan om att eventuella kostnader, om man skulle 
stänga ned den vid ett tillfälle. 

 
JP: Nej. 
 
LL: Men vad hade han för mandat att stänga ned, till vilka kostnader. Om han skulle 

ha stängt ned för 650 miljoner, då har det väl blivit en reaktion? 
 
JP: Det hade det förmodligen blivit, ja. 
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 Men dom mandaten låg väl inte i moderbolaget?  Det pratade vi aldrig om. Det 
gjorde ni aldrig. Alltså det här var ju bankens verksamhet. 

 
LL: Jo, men var det aldrig upp i moderbolaget, hur. 
 
JP: Vi pratade övergripande, vi skulle öppna kontor i Jönköping. Det här företaget 

är till salu osv. 
 
LL: Men t.ex. revisionsutskottet. Ni redovisade väl både till banken och AB:et. 
 
JP: Ja. 
 
LL: I det sammanhanget bör ni ha varit inne på det. Fick ni inte klart för er vilka 

mandat som fanns för trading att stänga dom här positionerna, speciellt med 
tanke på att dom uppenbarligen hade förlängts då, vilket förvånade.. 

 
JP: Som jag kommer ihåg tog vi aldrig upp vilka mandat det fanns. 
 
LL: Att dom förlängts hade uppenbarligen förvånat revisorerna, eller 

uppmärksammat dom i alla fall. 
 
JP: I alla fall ja. 
 
LL: Det är inget ni uppmärksammade då i revisionsutskottet? 
 
JP: Nej. 
 
LL: Ja, det fanns ett styrelse. Den 15 april så var det styrelsemöte och bolagsstämma 

och då var det i AB:et då. Och då bildades den som man brukar kalla 
avvecklingsgruppen. 

 
JP: Ja. 
 
LL: Det kanske du kommer ihåg? 
 
JP: Ja. 
 
LL: Och det framgår av protokollet, att det är det styrelsemöte som före 

bolagsstämman, sedan återupptas det efter stämman förstår jag med den nya 
styrelsen, kan jag tänka mig. Om det var några förändringar, jag minns inte. 

 
JP: Jo, det var det, vad heter hon, Catarina Lagerstam. 
 
LL: Ja, just det ja. 
 Och det står så här i §4 före bolagsstämman. 

”Sedan bankens tradingportfölj diskuterats uppdrog styrelsen åt Stefan Dahlbo, 
Catharina Lagerstam och Curt Lönnström att såsom särskild arbetsgrupp vid behov 
biträda Mikael König i handläggningen av de frågor som rör portföljen.” 

 Kommer du ihåg? 
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JP: Det var väl så att det hade varit en förlust första kvartalet på den portföljen, på 21 
miljoner, under avvecklingen, om jag kommer ihåg rätt. Det var därför som de sa att då 
måste vi titta på det här, eftersom det var så stora förluster. 

 
LL: Den var nog betydligt större på FC portföljen. För det var väl intäkter också på de andra 

verksamhetsdelarna. 
 
JP: Ja, okej, i sådana fall kanske det redovisades nett. 
 
LL: Ja, just det. 
 Men var det i syfte att avveckla FC portföljen, eller skynda på avvecklingen. 
 
JP: Det var väl säkert för att skynda på avvecklingen. 
 
LL: För att skynda på avvecklingen då. 
 Vet du, i det läget då, den 15 april, varför den inte hade avvecklats tidigare? 
 
JP: Det var väl det som förvånade kanske, varför det inte hade blivit gjort. 
 
LL: Fick ni klart för er varför det inte skett? 
 
JP: Nej. 
 
LL: Var det inte så att det kostade för mycket att göra det? 
 
JP: Det nämndes aldrig. 
 
LL: Det nämndes aldrig. För uppenbarligen hade tidsplanen tidigare varit att det skulle ske 

före årsskiftet, men sedan hade det tagits nya positioner, men det har inte diskuterats? 
 
KN: Kommer du ihåg varför den här avvecklingen speciellt bildades.  
 
JP: Man tillsatte några grupper till också, i samma möte. Sedan kommer jag inte ihåg vilka 

grupper det var. Men det var. Och delvis var det också så att man gjorde det för att 
Catarina Lagerstam hade en speciell kompetens på det här området. Då ville man att 
hon skulle sätta sig in i det här.  

 
KN: Men man hade ändå tagit beslutet 2008, att den här portföljen skulle avvecklas. Och här 

sätter man till en avvecklingsgrupp i april, drygt ett år senare. Liksom blev det inte 
något mer diskussioner om vad är det som har hänt. Varför är den inte redan avvecklad? 

 
JP: Väldigt lite diskussioner om det. Det var ohörbart. Men det var väl ett resultat av att det 

inte hänt någonting. 
 
LL: Diskuterades det där någonting om vad avvecklingen skulle kosta då? 
 
JP: Nej. 
 
LL: Men om man skyndar på en avveckling, då bör man ju närma sig dom priser som finns i 

marknaden, eller hur? 
 
JP: Jo, men vi fick ju oss förelagt att när, styrelsemötet den 17 maj, då sa vd till oss att det 

här kommer att kosta mellan 50 och 75 miljoner. Och bara det var en chock.  
 
LL: Men det har inte diskuterats några siffror tidigare? 

1.Förhör, 2012-02-07 13:30   diarienr: 9000-K1634-10
 253



JP: Nej. 
 
KN: På det här mötet den 17 maj, Catarina Lagerstam hade väl en annan uppfattning, vad jag 

förstod. 
 
JP: Jag var med på det mötet i telefon, ska jag säga. Men hon hade en annan åsikt och att 

det fanns en mycket större förlust än vad vd:s uppfattning och även Stefan Dahlbos 
uppfattning var. Det var därför man bestämde sig för att undersöka det här ytterligare 
under en vecka, eller 10 dagar eller någonting. För att verkligen kunna se, eftersom 
diskrepansen var så stor. 

 
LL: Va sa du, 50 till, till 70… 
 
JP: 50 till 75. 
 
LL: 75 ja. 

Kommer du ihåg några andra siffror som diskuterades på det mötet, eller som Kenneth 
var inne på, att om Lagerstam hade någon annan. 

 
JP: Hon hade andra siffror. Hon var runt 800 miljoner, eller någonting sådant där. 
 
LL: Och var tror du hon har hämtat dom siffrorna från. 
 
JP: Ja, hon hade väl varit inne och tittat, enligt någon modell hon har haft. 
 
LL: Men vad kan det vara för modell då? 
 
JP: Inte vet jag. 
 
LL: Är det inte ganska nära vad edgen var då, eller ohörbart volatiliteten? 
 
JP: Jag vet inte vad det var. 
 
LL: Eller dag 1 resultat kanske till och med? 
 
JP: Det vet inte jag. 
 
LL: Hade du fått någon presentation i förväg inför det mötet. 
 
JP: Nej. 
 Om jag kommer ihåg rätt så blev det ett möte som ganska hastigt sammankallades. 
 
LL: Var det till följd av vad hon kom fram till, eller tyckte? 
 
JP: Ja. 
 
Advokat: Ursäkta, vilket datum var det nu. 
 
LL: 17 maj. 
  
Advokat: Syttende mai. Det var lätt att komma ihåg. 
 
LL: Kommer du ihåg något mer från det mötet? 
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JP: Det handlade bara om den, den här. Och sedan, och det var ett ganska kort möte, för att 
man hade bestämt sig för att det här måste vi undersöka vidare. 

 
LL: Det kom som en nyhet då, den 17 maj då. Och den 15 april eller mars så kändes det här 

inga problem alls då. 
 
JP: Nej. 
 
LL: Men vad hade hänt då, sedan mars och april då? 

Hade det hänt någonting speciellt. 
 

JP: Ja, det var. Om jag kommer ihåg det rätt, så det var det en stor turbulens på marknaden, 
bl. a.  

 
LL: Man hade värderingen. 
 
JP: Men den här gruppen hade väl gått in och tittat djupare. 
 
LL: Dom upptäckte något som ni inte hade sett tidigare då? 
 
KN: Var det någonting som skulle ha inträffat den först kvartalet 2010 då, eller? 
 
JP: Som dom har upptäckt? 
 
KN: Ja. 
 
JP: Det kan jag inte svara på, vad det var dom upptäckte. Men tradingen var bara tradingen. 
 
KN: Men du fick ingen föredragning om vad det var som var något problem. Men här dyker 

det upp då. Vd säger att det rör sig om 3-400 miljoner. Lagerstam säger. 
 
JP: Nej han sa tom 50 – 75. Vd sa 50 till 75. 
 
KN: Okej. 
 Men så säger Lagerstam då 7-800. 
 
JP: Det är ganska stor skillnad. 
 
KN: Ja, men det var ingen som hade någon förklaring till någon speciell händelse, som låg 

nära eller längre bort i tiden. 
 
JP: Nej. 
 
LL:  Jag vet inte, Kenneth, om vi ska fråga om. 
 
KN: Vad jag förstår, din uppfattning det är att, du sitter i styrelsen för HQ AB, dit fram har 

det inte nåtts någon information. 
 
JP: Ja, det är min uppfattning. 
 
KN: Och om det är så att det varit någonting av den information så fanns det flera som var 

lämpade för att i alla fall ha idéer, som satt i aktiebolagets styrelse. 
 
JP: Absolut. 
 

1.Förhör, 2012-02-07 13:30   diarienr: 9000-K1634-10
 255



LL: Du menar också att du inte nåtts av någon information, trots att du satt i 
revisionsutskottet? 

 
JP: Ja. 
 I alla fall ingen information som, titta här har vi ett jättestort hål? 
 
LL: Vad fick ni för material i revisionsutskottet. Här ser vi att ni fått utkastet till 

revisionsrapporten, två dagar innan den presenterades i bolaget styrelse och det fick ni 
väl varje år då förstår jag. 

 
JP: Jag hann ju bara med i princip, så att. 
 
LL: Ja. 
 Vid andra möten, vad presenterades det för material för revisionsutskottet. 
 
JP: Vi fick en agenda i princip. 
 
LL: Ja, men vad presenterades det för material, underlag eller. 
 
JP: Vädligt lite. 
 
LL: Eller i ord. 
 
JP: Det presenterades i ord, och väldigt mycket under den tiden jag var med, jobbade vi 

genom Atos och deras, underhandskontakter med dom, och olika delar skulle 
organiseras osv. 

 
KN: Du nämnde tidigare att ni fick eventuellt något material från Risk. 
 
JP: Jag har aldrig fått något skriftligt från risk. 
 
KN: Var det muntligt föredrag. 
 
JP: Ja, Agneta var ju med. 
 
LL: På revisionsutskottet. 
 
JP: Ja. 
 
LL: Nu pratar vi om revisionsutskottet. 
 
JP: Revisionsutskottet ja. 
 
KN: Förstod du vad hon sa? 
 
JP: Jag hoppas det. 
 
KN: Ja, jag har inte något mer. 
 
LL: Nej. Det här begreppet rullningar, är det någonting som du känner till. 
 
JP: När man räknar hur man rullar framför sig. 
 
LL: Ja. 
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KN: Var det något som nämndes då, eller är det något som har kommit senare. 
 
JP: Jag förstår inte vad du menar riktigt. 
 
LL: Men först begreppet då, vad innebär det. Vad innebär det idag, om vi säger det, för dig. 
 
JP: Ja, det är väl att du flyttar någonting framåt. Du rullar någonting framför dig. 
 
LL: Ja. Är det något begrepp som var aktuellt då, under den här tiden. 
 
JP: Nej. 
 
LL: Men man kan ju se, som jag nämnde tidigare att frågan om nya positioner har ju varit, 

att man har tagit nya positioner längre, 2010. Det har ju varit uppe och presenterats då 
för Lönnström och ni har haft möte i revisionsutskottet kort därefter. 

 
JP: Men det är inte säkert att han tagit upp det i revisionsutskottet. 
 
LL: Men har inte Agneta eller någon varit med och presenterat sådant för revisionsutskottet 

eller styrelsen när du varit med? Agneta eller Nina? 
 
JP: Såvitt jag kommer ihåg var hon aldrig med i styrelsen. 

Hon var med som adjungerad i revisionsutskottet till att börja med. Jag har inget minne 
av att hon tog upp dom.. 
 

LL: Att man tar nya positioner 2010, eftersom det är flera som uppmärksammats på det, 
under hösten 2009. 

 
JP: Det var ingenting som vi blev varse. Jag blev varse i alla fall. 
 
LL: Det framgår ju i protekollet, från revisionsutskottet, som jag nämnde, att det har 

diskuterats, tradingportföljen och positioner längre fram. Och det måste finnas en 
anledning till det. Vi pratar om den 5 oktober, tror jag ja sa va. 

 
JP: Men portföljen bestod redan tidigt av lång och korta positioner. 
 
LL: Jo men det var ju sagt att de skulle avvecklats under 2009, om det dyker upp positioner 

2010, då måste det vara någon anledning, om man säger? 
 
JP: Ja, jag vet inte. 
 
KN: Känner du om portföljen i sitt omfång var mindre eller större, jämfört med första 

januari 2009 eller sista december 2009. 
 
JP: Jag vet inte hur stora dom var. 
 
LL: Jag vet inte. Är det något som ni vill säga här. 
 
Advokat: Jag skulle vilja komma upp en sak. Ska bara ta upp min dator bara. 5 minuter om jag 

kunde få. 
 Jag skulle kolla upp en sak om det går bra. 
 
LL: Jag stänger av bandspelaren här så länge då. 
 
LL: Kl, vad är den då 14.55. 
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Förhöret återupptas och följande dikteras i Piehls och dennes ombuds närvaro. 
 
Piehl här informerad om att han kan informeras genom förenklad delgivning och innebörden av  
detta. Han förklarar att han kan delges på adress där han är folkbokförd.  
Förhöret slut kl 15.10. 
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Beslut om inledande av förundersökning

Förundersökning angående misstanke om grovt bokföringsbrott, svindleri och trolöshet mot
huvudman, alternativt misstanke om medhjälp till angivna brott, inleds mot:

Johan Piehl (Styrelseledamot i HQ AB aktuell tid)
Skäligen misstänkt.

Bakgrund
Av bland annat Finansinspektionens utredning framgår att Banken i årsredovisningarna för
2008 och 2009  redovisat värdet på tradingportföljen till betydligt högre belopp än vad en
värdering byggd på tillgänglig marknadsinformation (köp/sälj/avslutsnoteringar) hade givit.
En värdering utifrån tillgängliga marknadsdata istället för den teoretiska värderingsmodell
som använts hade för 2008 fått en resultateffekt på mer än -300 MSEK. För 2009 hade
resultateffekten överstigit -600 MSEK. För det fall tradingportföljen i årsredovisningarna
värderats utifrån tillgänglig marknadsinformation hade Banken och HQ AB redovisat förlust
istället för vinst angivna år. Av årsredovisningarna hade då också framgått att Banken varit
underkapitaliserad från december 2008.

Enligt vad som framgår av tillgängliga dokument har ledande befattningshavare i såväl
Banken som HQ AB fortlöpande varit informerade om att bokfört värde på tradingportföljen
avvek från de marknadsnoteringar som fanns tillgängliga (den så kallade edgen) och att
avvikelsen varit mycket betydande.

Bedömning
Det finns anledning anta att Banken i årsredovisningarna för 2008 och 2009 redovisat ett för
högt värde på tradingportföljen. Detta har medfört att det med ledning av bokföringen inte i
huvudsak gått att bedöma rörelsens ställning och ekonomiska resultat.

Det finns anledning anta att årsredovisningar för 2008 och 2009 innehållit vilseledande
uppgifter avseende HQ-koncernens och Bankens ekonomiska ställning och resultat och att
spridandet av dessa uppgifter bland allmänheten och företagets intressenter varit ägnat att
påverka bedömandet av HQ-koncernen i ekonomiskt hänseende och därigenom medfört
skada. (BrB 9:9 2st)

Det finns anledning anta att utdelning för 2008 och 2009 inte skulle ha ägt rum om
det av årsredovisningarna framgått att resultatet varit negativt och att Banken varit
underkapitaliserad sedan december 2008. Utdelningarna från HQ AB har möjliggjorts
genom överföring av medel från Banken. Förfarandet har inneburit skada för HQ AB/Banken.

Berndt Berger

2. Brottsmisstankar, 2012-02-07 13:30   diarienr: 9000-K1634-10
 259



260

Förhör Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten
Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1634-10

Hörd person
Pålsson, Ingrid Anne-Marie

Personnummer
19510423-3647

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Körkort

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)

Ja
Försvarare/ombud önskas
Adv Peter Altin, adv Jonas
Benedictsson

Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Kenneth Nihlvin

Förhörsdatum
2012-04-13

Förhör påbörjat
13:00

Förhör avslutat
13:30

Förhörsplats
Ekobrottsmyndigheten i Stockholm

Typ av förhör
RB 23:6
Utskrivet av
KN

Förhörssätt
Ljudbandsförhör  

Förhörsvittne
Johansson, Håkan

Berättelse

DS 330086. DSS Jobnr. 111

Med vid förhöret: Anne-Marie Pålsson (AMP)
Adv Peter Althin (PA)
Adv Jonas Benedictsson (JB)
Ekonom Håkan Johansson (HJ)

 Brottsmisstanke Anne-Marie Pålsson

Förundersökning angående misstanke om  svindleri och trolöshet mot 
huvudman, 

alternativt misstanke om medhjälp till angivna brott,  samt medhjälp till grovt 
bokföringsbrott (2008-2009) inleds mot:

 Anne-Marie Pålsson (Styrelseledamot i HQ AB under aktuell tid)
Skäligen misstänkt.

 Bakgrund
Av bland annat Finansinspektionens utredning framgår att Banken i 
årsredovisningarna för 2008 och 2009  redovisat värdet på tradingportföljen till 
betydligt högre belopp än vad en värdering byggd på tillgänglig 



marknadsinformation (köp/sälj/avslutsnoteringar) hade givit.
En värdering utifrån tillgängliga marknadsdata istället för den teoretiska 
Värderingsmodell som använts hade för 2008 fått en resultateffekt på mer än –
300 MSEK. För 2009 hade resultateffekten överstigit -600 MSEK. För det fall 
tradingportföljen i årsredovisningarna värderats utifrån tillgänglig 
marknadsinformation hade Banken och HQ AB redovisat förlust istället för 

vinst 
angivna år. Av årsredovisningarna hade då också framgått att Banken varit 
underkapitaliserad från december 2008. 

Enligt vad som framgår av tillgängliga dokument har ledande befattningshavare 
i 

såväl Banken som HQ AB fortlöpande varit informerade om att bokfört värde 
på 

tradingportföljen avvek från de marknadsnoteringar som fanns tillgängliga (den 
så 

kallade edgen) och att
avvikelsen varit mycket betydande. Vidare förekommer uppgifter som talar för
att styrelsen i HQ AB i realiteten haft inflytande över Bankens verksamhet 

såvitt 
avser tradingportföljen och även tradingportföljens värdering.

Bedömning
Det finns anledning anta att Banken i årsredovisningarna för 2008 och 2009 
redovisat ett för högt värde på tradingportföljen. Detta har medfört att det med 
ledning av bokföringen inte i huvudsak gått att bedöma rörelsens ställning och 
ekonomiska resultat.

Det finns anledning anta att årsredovisningar för 2008 och 2009 innehållit 
vilseledande uppgifter avseende HQ-koncernens och Bankens ekonomiska 
ställning och resultat och att spridandet av dessa uppgifter bland allmänheten 

och 
företagets intressenter varit ägnat att påverka bedömandet av HQ-koncernen i 
ekonomiskt hänseende och därigenom medfört skada. (BrB 9:9 2st)

Det finns anledning anta att utdelning för 2008 och 2009 inte skulle ha ägt rum 
Om det av årsredovisningarna framgått att resultatet varit negativt och att 

Banken 
varit underkapitaliserad sedan december 2008. Utdelningarna från HQ AB har 
möjliggjorts genom överföring av medel från Banken. Förfarandet har inneburit 
skada för HQ AB/Banken.

KN: Du har läst igenom gärningsbeskrivningen, vad är din kommentar till det 
du har läst igenom.

AMP: Trams, ogrundade påståenden, fullständigt.

KN: Kan du utveckla det vidare.

AMP: Ja man kan inte bara säga att man varit informerad, var finns 
information och belägg för detta, det var det som är den springande punkten. 
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Var finns belägg för att styrelsen i HQ hade ett betydande inflytande över 
banken, det är bara ett påstående.

KN: Din bakgrundshistoria, kan du berätta lite kort om dig själv vad du 
sysslar med har sysslat med och lite om din utbildning.

AMP: Ja, jag har en lång utbildning. Jag har doktorerat i nationalekonomi 
ägnat mig åt forskning och undervisning i nationalekonomi på Lunds 
Universitet fram till 2002. Jag hade en position som riksdagsledamot fram till 
2010 nu är jag tillbaka på universitetet och därutöver har jag haft ett antal 
olika uppdrag dels i företagsstyrelser och kvar också. Jag har suttit med i 
olika utredningar och andra förtroende uppdrag.

KN: Har du, förutom att du suttit i HQ AB, någon annan erfarenhet eller 
arbetat inom bankverksamhet eller värdepappersbolag?

AMP: Jag har varit i en hel del olika uppdrag i finansiella bolag, 
Stadshypotek, ….ohörbart… Post & Sparbank, Länsförsäkringar.

KN: Har du någon erfarenhet av derivathandel.

AMP: Alltså jag har en erfarenhet teoretiskt men inte praktiskt har jag aldrig 
ägnat mig åt. 

KN: Du har ju suttit i styrelsen sedan 2003 i HQ AB och avgick 2010 någon 
gång i slutet av april.

AMP: Den 15 april.

KN: Du avgick då. Det vi kommer att diskutera är den här tradingportföljen. 
2005 skickades den här tradingportföljen ner till Tyskland för en 
kontrollvärdering. Varför gjorde man det?

AMP: Du pratar om händelser som inträffade för 7 år sedan och jag kan 
naturligtvis inte erinra mig exakt hur diskussionen gick i styrelsen men 
förmodligen var det så att man ville ha en kontroll på den egna värderingen. 
Vad jag kan erinra mig också så hade vi en mer konservativ värdering än 
vad tyskarna hade rekommenderat.

KN: Sedan 2007 blir det ett förslag om att tradingen skall övergå och bli en 
hedgefond. Kommer du ihåg hur diskussionerna gick varför det skulle 
ombildas till en hedgefond?

AMP: Det kommer jag ihåg ganska tydligt för det var en viktig principiell fråga 
i moderbolagets styrelse. Det fanns flera skäl till detta, ett skäl var det att vi 
hade ju då kommit att satsa på private banking och dom s.k. repetitiva 
inkomsterna och det var den stora saken och som växte snabbast. 
Tradingen band också mycket kapital, det ansåg man som olämpligt och det 
tredje argumentet var att belöningssystemet var asymmetriskt på så sätt att 
handlarna fick del av uppgången men inte bära nedgångarna, det ansåg 
man heller inte lämpligt. Dom här tre faktorerna sammantaget pekar på att 
det här var ingen verksamhet som HQ ansåg som kärnverksamhet och som 
man ville då avveckla.

KN: Vad jag förstår blir det ingenting av med det heller, men det blev 
ingenting av med hedgefonden. Varför blev det inte det?

AMP: Ja, jag tror att du erinrar dig själv att 2007 så hade vi någonting som 
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hette subprimekris i USA som sedan blommade ut i fullskalig finansiell 
härdsmälta 2008. Vad jag kan erinra mig så var bedömningen det att det var 
inte rätt tidpunkt att överföra det till en hedgefond med tanke på den 
finansiella turbulensen som rådde. 

KN: I årsredovisningen för 2008 står det omnämnt om ett beslut att man ska 
avskilja tradingportföljen och avveckla den. Vad innebar det här beslutet att 
avveckla tradingportföljen?

AMP: Man skulle stänga tradingportföljen.

KN: Hela eller?

AMP: Den typen av precision och detaljdiskussion hade inte styrelsen utan 
den skulle stängas.

KN: Skulle man upphöra med trading?

AMP: Ja det var väl så vi uppfattade det.

KN: Av vem fick ni information om angående den här tradingportföljen?

AMP: Allt väsentligt av VD i bolaget, Mikael König.

KN: Har du någon aning om hur den här avvecklingen skulle gå till och under 
hur lång tidsperiod?

AMP: Tradingportföljen var ju ingenting som låg under HQ AB:s mandat det 
var ju Bankens fråga. Vi hade inte satt någon gräns för när den skulle vara 
stängd och hur stängningen skulle ske utan att den skulle stängas.

KN: Av styrelseprotokollen här så återkommer det ju ständigt och jämnt som 
en punkt så ändå borde det väl ha varit lite information i styrelsen om 
tradingen.

AMP: Det kom en information till styrelsen så till vida att vi fick resultatet det 
kom ju samtidigt med den presentation som VD gjorde i dom andra bitarna. 
Men det var inte så att vi hade en diskussion om värdering av 
tradingportföljen utan det var som en löpande del i resultatrapporteringen. 
Den information vi fick när det gäller tradingen också den var aldrig av annat 
slag än att avvecklingen fortgick enligt plan. Vi kunde möjligtvis tycka att det 
tog lite, drog ut lite grann på tiden men vi hade en viss förståelse eftersom 
det var som sagt finansiellt mycket oroligt.

KN: Det förlöpte enligt plan när är du i tidsperiod då, i början av 2009 eller 
2008 eller i slutet av 2009, som du får den informationen?

AMP: Jag kan inte i tiden ange detta. Jag kan bara säga så mycket vi fick 
aldrig någon information om att det inte fortgick såsom beslutet hade tagits. 
Det var ingen som sa till oss att det har hakat upp sig vi kan inte genomföra 
detta utan informationen var vid slaget att det fortlöpte enligt styrelsens 
beslut.

KN: Har du en aning om, om portföljen var större eller mindre om man jämför 
då i januari 2009 och december 2009 i omfång?

AMP: Inte en aning, det var inte någon fråga som var upp i HQ AB:s styrelse.
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KN: Vet du vem som hade ansvar för den här portföljen, avvecklingen?

AMP: Det måste ju ha varit Fredrik Crafoord.

KN: Det måste säger du, var det något du fick information om?

AMP: Nej.

KN: Du utgick från det?

AMP: Ja.

KN: Tradingen skulle avvecklas och en del kom att kallas 
avvecklingsportföljen. Var det hela tradingportföljen som ingick i 
avvecklingsportföljen eller var det någonting man skulle behålla.

AMP: Vi hade inte den typen av diskussioner i styrelsen.

KN: Ni fick inte den informationen?

AMP: Nej.

KN: Du säger att din information var att avvecklingen gick enligt plan. Var det 
några propåer eller diskussioner om att portföljen, under hösten 2009, kunde 
vara övervärderad?

AMP: Absolut inte. 

KN: Den information som kom från revisionsutskottet. Om man tittar på 
styrelseprotokollen så är det ju en punkt varje gång som upptar då 
tradingportföljen från revisionsutskottet. Vad var det för information du fick 
där då?

AMP: Ja jag ska försöka komma ihåg det men jag gör det inte därför den 
punkten var ofta en väldigt kort punkt. Den tillgick på det viset att Kurt 
Lönnström läste upp från ett papper han hade framför sig. Det var aldrig så 
att det kom några alarmerande information från detta utan att det var 
odramatiskt. Jag erinrar mig också att någon gång under 2009, möjligtvis 
under senare delen, så nämndes ordet edge. Samtidigt hade vi blivit lärda av 
revisorn att edge var inget tillförlitligt mått så ingen reagerade över ett 
edgmått som gavs en gång var tredje månad. Edgemåttet var någonting 
som vi inte skulle bry oss om därför att det speglade inte, det gav ingen 
korrekt bild av tillståndet i portföljen.

KN: Vem lämnade den informationen att det inte var att edgen var oviktig?

AMP: Jag utgår ifrån att du läst underlaget då hittar du det i revisorns svar till 
revisorsnämnden mycket uttryckligen beskrivet.

KN: det var ingenting du själv funderade över?

AMP: Nej, naturligtvis inte.

KN: Om jag säger så här, edgen vad ger den uttryck för då?

AMP: Ja vad jag lärt mig nu bakefter så är edgen ett uttryck för en nottering 
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som gäller vid en exakt tidpunkt och en notering som man räknar fram med 
hjälp av teoretiska modeller.

KN: Vad är det skillnaden mellan då?

AMP: Ja det är den skillnaden. Om man tror att priset vid den här exakta 
tidpunkten är en exakt spegling av hur tingen kommer att förhålla sig nu och 
framöver så skulle det i så fall indikera någon form av att man har en annan 
värdering än vad marknaden satt.

KN: Men är inte edgen en skillnad mellan en värdering som då HQ har och 
en marknadsnotering?

AMP: Men det innebär inte att edgen skulle vara fel.

KN: Nej men min fråga var, skillnaden, om det stämmer?

AMP: Vi diskuterade inte edgens innebörd. Vi fick en information om edgens 
storlek och där utöver fanns det ingen diskussion om edgen annat än det jag 
just beskrev att revisorn hade påpekat att det var inget tillförlitligt mått och vi 
skulle bortse från det.

KN: Det nöjde du dig med?

AMP: Ja, alltså jag satt i en styrelse med mycket kompetenta personer och 
med en revisor som kommer från en mycket ansedd revisionsbolag. Jag 
hade absolut ingen anledning i världen att misstro någon av dessa.

KN: Du säger att var tredje månad fick du information om edgen, du nämnde 
det nyss. På vilket sätt informerades du om edgen?

AMP: Jo men som jag sa att jag kan inte exakt erinra mig i tiden men låt 
säga någon gång under 2009 så kom den här typen av rapporter från 
revisionsutskottet. Om vi hade styrelsemöte en gång var tredje månad så 
betyder det att vi fick information var tredje månad men vi fick ingen 
information mellan styrelsemötena.

KN: Det finns ett styrelsemöte som är den 12 oktober i HQ AB där Kurt 
Lönström som punkt tar upp den här portföljen och det står någonting om att 
tradingen eller tradingportföljen är svår att värdera och det ska närmare tas 
upp i HQ Bank som har styrelsemöte dagen efter. Var det någonting som 
diskuterades avseende den här portföljen i samband med det här mötet?

AMP: Inte vad jag kan erinra mig. Det var en fråga för Banken och vi hade 
delegerat ansvaret vad det gäller tradingportföljen till Banken och jag hade 
ett förtroende för att dom gjorde ett bra jobb där.

KN: Edgen pratades det över huvud taget ingenting om den? Vad jag för så 
finns det någon inom Banken eller som är lite intresserad av edgen för om 
man tittar på årsskiftet 2009/2010 så finns det en edge som uppgår till, näst 
sista handelsdagen, ungefär 645 milj. Sedan är det någon på HQ Bank som 
lägger in två kurser som är helt avvikande som gör att det påverkar edgen 
med ca 365 milj. Edgen borde väl ändå ha varit uppe på styrelsemötet som 
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kommer i januari. Nämns det ingenting om dom här svängningarna som har 
varit?

AMP: Nej. Som jag har sagt flera gånger edgen var inget mått som vi skulle 
fästa något avseende vid. Om man fäste avseende vid någon annan del i 
organisationen så är det bättre du frågar dom som satt där nere vad dom 
tyckte om det.

KN: Dag-1 resultat är det något som ni pratade om eller tog upp?

AMP: Nej. Jag hade aldrig hört talas om det förrän dom här 
stämningsansökningarna kom eller när Finansinspektionens underlag till 
återkallande av tillståndet dom tog väl upp dag-1 resultat, jag hade aldrig 
sett det tidigare.

KN: Det finns omnämnt i bilaga till det styrelsesammanträde som är i januari 
2010, det är ingen ting som du…….

AMP: Vi hade då revisorn där och revisorn gav oss en ren 
revisionsberättelse. Jag frågade honom känner du dig bekväm med detta 
och han svarade ja.

KN: Vem var revisorn?

AMP: Ja Johan Dyrefors. Jag frågade alla revisorer om dom kände sig 
bekväma med detta så det var inte bara Johan Dyrefors. Han kände sig 
mycket bekväm med detta, han har inga problem med dag-1 resultat nu 
hade han visserligen resonemang i svar till revisorsnämnden men han såg 
inga problem med detta. Vi hade ingen explicit diskussion i styrelsen heller 
om dag-1 resultatet.

KN: Det finns rekommendationer som bilaga till det där protokollet att man 
rekommenderar att man ska validera värderingsmodeller regelbundet och 
jämföra med observerbara aktuella marknadsaktioner t.ex. uppföljning 
genom dag-1 resultat. Är det något som ni noterat eller läst igenom?

AMP: Nej som jag sagt flera gånger att tradingportföljen, värderingen, var en 
sak för banken. Det var ingen sak för oss i HQ AB vi hade inte upp någon 
diskussion kring värderingen. Det var en fråga som Banken skulle ta hand 
om, det var ingen fråga för oss.

KN: Men ändå var det väl en fråga om att ni skulle avveckla den där?

AMP: Ja avvecklingsbeslutet togs i HQ AB:s styrelse men själva värderingen 
av den löpande tradingportföljen var ingenting som diskuterades någonsin i 
HQ AB:s styrelse.

KN: Du sa tidigare att avvecklingen gick enligt plan. Den information du hade 
om den här avvecklingsdelen vad var det?

AMP: Jag sa att min uppfattning var att det pågick enligt plan. Det finns 
också en protokollsanteckning från något styrelsemöte jag tror 2009 där just 
VD påpekar att det löper enligt plan. Jag hade ju ingen anledning att tro 
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någonting annat eftersom ingenting annat hade sagts. Vi hade som 
tradingchef kanske den som ansågs som den skickligaste tradingchefen i 
Stockholm. Vem är jag som ska misstro hans arbete.

KN: Då syftar du på Fredrik Crafoord?

AMP: Ja.

KN: Om man tittar på dom här dag-1 resultaten. Man kan titta här på en graf 
för olika positioner då är det en kursutveckling för en position som heter 
C6200 på DAX under sista kvartalet. Det här är ju då en utställd option. Dom 
gröna prickarna är dom affärsavslut som har gjorts och här är den teoretiska 
värderingen.

AMP: Ber du mig kommentera detta?

KN: Ja.

AMP: Var skulle jag kommentera en sådan sak. Jag har aldrig sett det där 
tidigare det har inte varit uppe i vår styrelse.

KN: Ja men dag-1 resultat…

AMP: Ja men inte på det här sättet. Om vi har haft dag-1 resultat har det 
varit så för det som revisorn tog upp i styrelsemöte som han inte bedömde 
som någonting att bry sig om i någon större utsträckning. Det får du fråga 
handlarna om det får du fråga Crafoord om det där, han kan säkert svara på 
det.

KN: Du menar att både dag-1 resultat och edgen var inte av betydelse eller, 
jag tyckte du nämnde….

AMP: Alltså dag-1 resultatet hade vi inte någon explicit diskussion om i 
styrelsen och i vad mån detta var ett problem eller ej. Edgen hade vi heller 
inte någon diskussion om i detta.

KN: Så egentligen har du ingen kommentar till detta?

AMP: Nej jag har inte sett det tidigare och vi har inte haft någon diskussion 
om det i styrelsen så det är bättre du frågar någon som suttit i Bank styrelsen 
och tradingavdelningen vet det säkert bättre.

JB: Får jag bara fråga vad menar du att den där grafen…., vad kan man dra 
för slutsatser av den här grafen du…

KN: Slutsatsen är ju den att här är vad marknaden betalar eller priset. Dom 
gröna markeringarna är var HQ har gjort affärer på. Den röda är då den 
teoretiska värderingen som HQ använde sig av.

JB: Så samvarierar dom här kurvorna och fältet mellan den röda och blå 
skulle vara volymen på en värdering vid varje tidpunkt?

KN: Ja alltså det är skillnaden, edgen alltså.
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JB: Det här är fler än ett avslut, alltså är det här på en likvid marknad som 
dom här avsluten har ägt rum eller?

KN: Det här är avsluten som gjorts i den positionen under den här 
tidsperioden som är sista kvartalet 2009.

JB: Ja och vem är det som har åsatt det här värdet enligt den röda kurvan?

KN: Ja det är HQ Bank.

AMP: Ja för du menar väl inte att det jag och styrelsen som har satt dom.

KN: Nej. Men det här var ingenting som du…..

AMP: Nej.

KN: När vi kommer fram till styrelsemötet som var den 15 april då beslutar
 man om en utdelning. Du var tydligen inte med på det mötet.

AMP: Nej.

KN: Dom beslutade om en utdelning på 6 kr har du varit med om 
diskussionerna om det?

AMP: Det beslutet togs ju eller rekommendationen togs i januarimötet. Man 
rekommenderade stämman att dela ut så mycket pengar. Det beslutet togs i 
styrelsen utan några problem och med revisorns goda minne därför att vi 
hade fått en information om ett resultat och vi litade på att dom siffrorna var 
korrekta som hade blivit presenterat för oss. Revisorn hade ingenting att 
invända, han gav en ren revisionsberättelse. Skulle jag gå in och överpröva 
det beslutet och säga jag tror inte på er jag tror att någon sitter och fejkar på 
Banken.

KN: Om man säger så här om den information som lämnades vem var det 
som lämnade den informationen? Du har nämnt revisorn, är det någon 
annan om bolaget eller avvecklingen av tradingportföljen?

AMP: Alltså när det gällde, pratar du om den 29, januari mötet, nu?

KN: Ja vi kan ta det och generellt också, den information du får om tradingen 
och…

AMP: Alltså den knapphändiga information vi fick som handlade uteslutande 
om resultatet. Det gavs tillsammans med resultatet i private banking, 
corpavdelningen och tradingen i dom här, du har säkert sett dom, 
styrelseprotokollen. Dom presentationerna gjordes av bolagets VD, Mikael 
König.

KN: Någon mer som lämnade information?

AMP: Nej.

KN: Det framgick ingenting om att eller var det några diskussioner om att HQ 
Bank hade en ansträngd likviditet?
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AMP: Alltså tradingen har det varit uppe någon gång ett sommarmöte att det 
var en ansträngd likviditet. Men jag kan inte erinra mig detta som någon svår 
tung fråga och det måste i rimlighetens namn betyda att den information 
som gavs inte var alarmerande utan det någon form av information som 
vilken annan information som helst. Hade det varit någonting allvarligt hade 
jag kommit ihåg det.

KN: Du sa sommarmöte?

AMP: Jag tror det stod någonstans i den här stämningen som jag läste.

KN: Ja det är senare du har läst det.

AMP: Den senare versionen.

KN: Det är ingenting som du kommer ihåg att det var under…

AMP: Nej utan jag läste om detta möte och tänkte jaha och försökte 
rekapitulera vad som hände där. Men minnesbild är att den är väldigt 
fragmentarisk och flera år tillbaka i tiden och eftersom jag inte kommer ihåg 
det så tyder jag det som att det var ingenting som jag uppfattade som 
alarmerande.

KN: Under våren 2010, januari och framåt, så började SEB i London kräva in 
mer säkerheter. Var det något som diskuterades att skulle vara ytterligare 
säkerheter för Banken?

AMP: Hur skulle vi ha diskuterat det?

KN: Ja informationen för att det blev likviditetsproblem i Banken.

AMP: Vi hade ett styrelsemöte i januari 2010 på det mötet var denna fråga 
inte uppe sedan hade vi inget mer styrelsemöte förrän den 15 april och på 
det mötet var jag inte med. Vad jag kan förstå var frågan inte uppe då heller 
och vad som förevarit där emellan har jag ingen aning om för jag fick ingen 
information om det.

KN: Den 15 april var du inte med det var då du avgick. Av vilken anledning 
slutade du ditt styrelseuppdrag.

AMP: Jag fick ett telefonsamtal från valberedningen att man ville byta ut mig. 
Jag hade suttit i 7 år och man kanske tyckte att man ville ha in nya 
människor, styrelseuppdrag är ju aldrig eviga.

KN: Har du en aning om varför man valde just Catharina Lagerstam?

AMP: Jag anser att det är en fråga som du bör ställa till Mats Qviberg eller 
någon annan i valberedningen, jag har ingen aning. 

KN: Du har ingen information om det?

AMP: Nej.
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KN: Så här efteråt känner du att du blivit undanhållen information?

AMP: Jag vet inte hur jag ska svara på den frågan därför att jag får 
information från en part här nu. Du visar mig en graf, det är ju inte hela 
sanningen. Det sägs ha varit tusentals positioner du kan inte dra en slutsats 
av en graf. Jag vet inte hur mycket information jag blivit undanhållen bara 
genom att läsa vad som finns i den här stämningsansökan eller liknande, jag 
kan inte bedöma det.

KN: Jag visade en graf jag har flera stycken där i och för sig.

AMP: Det är också en sådan sak att skulle jag ha sett den här informationen 
trots att det var en bankstyrelse det fanns en bank som ett separat organ 
som har sitt ansvar. Jag vet ju inte vad dom har sett för information det är 
möjligt att dom har sett all den informationen.

KN: Din uppfattning och med den information du hade var att allting förlöpte 
bra och det var inga problem är det så jag ska uppfatta dig?

AMP: Absolut, aldrig någon annan information än detta. Jag kunde inte 
drömma om att det skulle vara den här typen av problem som sedan 
realiseras med den här avvecklingen av den tradingportföljen.

KN: Du avgick den 15 april men var du med i det här att det bildades en 
avvecklingsgrupp?

AMP: Nej.

KN: Du var inte med i diskussion om det heller?

AMP: Nej.

KN: Jag har inte så många fler frågor att ställa är det någon annan som har 
någonting?

PA: Nej inte som behöver gå in på bandet.

KN: Är det någonting du själv tycker skall vara med på det här förhöret som 
ska framgå?

AMP: Ja att jag möjligen kan framhålla det är att första gången jag fick 
någon information om att dom hade problem i HQ det var i slutet av maj 
alltså 2 månader efter det att jag hade eller mer än 2 månader..

KN: 2010?

AMP: Ja 2010 då HQ skickade ut pressmeddelande om att man hade 
problem med sin trading, det var första gången som jag fick höra om dessa 
problem, fram till dess hade jag icke haft en aning om detta. Jag hade, som
 jag sagt tidigare, känt mig väldigt trygg med dom personer som fanns inom 
HQ sfären, som satt i styrelsen och dom som arbetade på HQ har jag alltid 
haft uppfattningen att det var mycket kompetenta personer och att jag kunde 
lita fullt ut på mina kollegor i Banken också att dom gjorde sitt jobb där och 
informerade oss när dom ansåg det nödvändigt, informerade dom oss inte 
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så ansåg dom det inte nödvändigt det var min utgångspunkt. Det går liksom 
inte finnas i en styrelse om man inte litar på andra då ska man lämna 
styrelsen.

Förhöret avslutat klockan 13.30.
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