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Närvarande vid förhöret är också ekorevisor Håkan Johansson.
Till förhöret biläggas ett antal bilagor.
Beträffande utbildning och yrkesmässig bakgrund.
Gymnasial utbildning, naturvetenskaplig, fil.kand. i ekonomi, inriktning på redovisning/finansiering
från Uppsala universitet. Därefter, 1997 anställning på Ernst & Young där han jobbade med revision
gentemot publika bolag i drygt tre år. Därefter var han ekonomichef i två år på en företag som jobbade
med nätundersökningar. I mars 2002 började han på HQ som koncerncontroller. I januari 2003 som
ekonomichef i bolaget.
På HQ har han ansvarat för ekonomi och sen vid årsskiftet 2008/2009 och i drygt ett års tid har även
finansfunktionen legat under Arnelund. Sedan Carnegie tog över är han fullt ut anställd i Carnegie.
Beträffande ekonomiavdelningen på HQ
Storleken varierade från tid till annan, men den övertiden var runt ca 8 personer. Huvudsakligen har
redovisning och rapportering varit centraliserad där, så väl intern som extern rapportering.

Generellt om redovisningen i HQ, Bilaga A1
Arnelund lämnade följande beskrivning av den generella redovisningen av HQ:s eget lager.
När det gäller roll- och ansvarsfördelningen vad gäller värdering och kontrollrutiner hänvisar
Arnelund till Bilaga A1 där KPMG efter granskningen av den interna kontrollen
sammanfattat hur HQ:s setup ser ut vad det gäller dom kontrollmekanismer som finns
kopplad till Tradingen. Det har aldrig framgått av Arnelunds arbetsbeskrivning eller varit en
del i arbetet på ekonomiavdelningen att ha någon del i värdering eller kontrollövervakning

Förhör med Arnelund, Mattias; 2011-03-09 13:15 diarienr: 9000-K1634-10

2

kopplat till tradingportföljen. De har legat inom riskfunktionen och har det funnits en
diskrepans mellan den kontrollvärdering Risk har gjort och den värdering Trading kommit
fram till så har det varit en eskaleringsprocess och det har gått upp i organisationen till VD
och vem VD då har pratat med känner inte Arnelund till. Sedan har det kommit tillbaka med
ett godkännande till värderingen och då har ekonomi tryckt på knappen.
Bilaga A2
En mycket grov bild av hur HQ redovisar sitt egna lager framgår av Bilaga A2. Wizer är
HQ:s backoffice-/affärssystem där samtliga transaktioner, såväl kunders som våra egna
transaktioner bokförs och Jeeves är HQ:s huvudbok där summan av transaktioner förs över
till HQ:s redovisning. Varje morgon tankas summan av alla transaktioner i Wizer,
affärssystemet, in i huvudboken. Där sker dagliga kontroller att redovisningen d v s att
huvudboken, Jeeves, speglar HQ:s backoffice-system. Det finns visa begränsningar i Wizer
med att värdera vissa typer av derivat. Tradingen handlar i ORC och ORC och Wizer ska
spegla varandra. Nu är det inte alltid att dom gör det, det blir visa öppna poster som man får
förklara. Dagligen görs därför kontroller mellan ORC och Wizer med s.k difflistor där man
härleder alla differenser mellan systemen. Det är en kontroll som görs av Trading och
Backoffice varje dag. Löpande bokas under månaden allt som har att göra med HQ:s lager,
oavsett om det är en aktieposition, en derivatposition eller en terminsaffär, på ett
huvudbokskonto. Vid månadsskiftet räknas sedan resultatet ut och portföljen fördelas på sina
rätta balanser, om det är en aktie, obligation, derivat på tillgångssidan, derivat på skuldsidan
eller om det är en blankning ( se Bilaga A2). Det är även då man stämmer av mot de
underliggande specifikationerna på instrumentnivå. Det finns en underliggande specifikation
som visar vilka instrument som summerar upp varje balanspost.
Datafil Mall0912,
Det HQ sedan gör i månadsskiftet det är att presentera redovisningen med ett korrekt resultat
och en korrekt rubricerad balansräkning. Som input för det har ekonomiavdelningen tillgång
till ett antal filer, som kommer från Wizer- och ORC-systemen som läses in i lagermallen.
Se filen Datafil Mall0912, fliken Lager ( utskrift nr 1). Fliken är en sammanställning av
samtliga egna lager som finns på HQ och de rödmarkerade är de depåer som är kopplade till
tradingverksamheten. Den här mallen föds av information som kommer från Datafil
Mall0912, fliken Data ( utskrift nr 2) som innehåller två filer, dels en reskontra d vs pengarna
som finns på resp depå och sen innehåller den positionsfiler där samtliga positionerna för de
olika lagren. Här finns värdepappersnamn, ISIN - kod, typ av värdepappersbeteckning, och
depånummer, marknadsvärde, och anskaffningsvärde.
Datafilen Mall0912, fliken Lager ( utskrift nr 1) innehåller många kolumner och data men det
som är av intresse för ekonomiavdelningen är resultatet för december månad, en vinst på 6
879 372 kr. Det här är en funktion av det som ekonomiavdelningen läser in och resultatet,
och som framgår av Bilaga A3, framgår under p 2,C så är den generella principen för
resultatet är marknadsvärdet – (minus) anskaffningsvärdet + det reskontrasaldo som finns +
anskaffningsvärdet. Det här kan brytas ut anskaffningsvärdet för att förenkla det hela till att
resultatet det är marknadsvärdet + reskontrasaldot. Reskontrasaldot är ett negativt saldo, vi
har en helt tom depå och så köper man något för 100 kr, då får man ett reskontrasaldo på
minus 100, och det sker inget med marknadsvärdet på det här värdepappret, det är värt 100.
Då är resultatet 0, d.v.s 100 - 100.
Att anskaffningsvärdet finns med två gånger i dokumentet ( Bilaga A3) är att marknadsvärdet
– (minus) anskaffningsvärdet är det orealiserade resultatet från positionerna vid viss tidpunkt
medan reskontrasaldot + anskaffningsvärdet är det konstaterade resultatet. Dom två
tillsammans blir resultatet. Det är grunden till hela dokumentet och hur resultatet räknas fram.
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Det som tankas in läses upp här och man får ackumulerat resultat ( utskrift nr 1 kolumn O)
och månadens resultat är det ackumulerade resultatet minus det resultat som fanns föregående
månad d v s sista november ( utskrift nr 3, kolumn AK). Sen finns som ytterligare en kontroll,
en fil som heter Eget kapital och som kommer från Wizer. Det är det totala resultatet. Där
finns en stor differens kopplat till Trading, man går inte på det resultat som finns i Wizer utan
på det som finns i ORC (se utskrift nr 4, jämförelse kolumn O och P).
För att få fram det totala resultatet läses uppgifterna om samtliga positioner i HQ:s egna lager,
fliken DATA, med automatik in i fliken LAGER med marknadsvärden och
anskaffningsvärden. Det finns en funktion i Excel som känner av depånumret och utifrån det
letar upp uppgifterna för den specifika depån . Informationen finns i DATA-fliken, Wizer
och ligger per depå och värdepapper. I fliken LAGER ligger allt på avdelningsnivå som ju
också redovisas mot resultat.
Fliken Trading är egentligen bara en kopia, det är länkning av uppgifterna raderna för
Trading i fliken Lager. Det som tillförs är resultatet från ORC, det resultat som Risk har
verifierat.
Bilaga A4
Fram till nu har man gått på det resultat som finns i Wizer som är ett felaktigt resultat för
Trading då det finns begränsningar i Wizers möjligheter att värdera derivat.
Det som sedan ska åstadkommas är att presentera ett resultat på 20 780 802 kr som är det
totala resultatet för året enligt ORC och det resultat som Risk också har lämnat sitt
godkännande till. Då behöver man få rätt anskaffningsvärde och rätt marknadsvärde. Utifrån
marknadsvärdet och anskaffningsvärdet kommer man fram till resultatet 20 780 802 kr.
Skillnaden mellan marknadsvärdet 2 295 387 179 kr som framgår av Bilaga A4 och det som
framgår av beloppen i filen Mall0912, fliken Trading är att man gör en justering för futures
(se utskrift nr 5, justeringen framgår på rad 37 och påverkar beloppet på rad 39). Futures är
ett värdepapper där det är daglig kontantavräkning, det är alltså inget värdepapper som skall
presenteras som en position i balansräkningen som de facto är bank och ligger i bank redan så
det måste det korrigeras för.

Marknadsvärdet och anskaffningsvärdet parallellförflyttas med samma värde och påverkar
således inte resultatet. Efter justeringen för futures finns det värdepapper netto för 228 750
492 kr (se rad 39 utskrift nr 5)
I filen Mall0912 fliken lager per ansvarig ser man samtliga depåer och resultatet för de
enskilda lagren och specifikt för Tradingen med resultatet för helår med 20 780 802 kr och
för månaden gjordes ett minusresultat på 19 799 074 kr som är det resultat som bokats för
december månad (se utskrift nr 6). I filen finns också en bokföringsorder på resultatet, fliken
BFO resultat med resultatet 19 799 074 kr ( utskrift nr 7).
Varje dag föds huvudboken med de transaktioner som kommer från Wizer och sen i slutet av
månaden så är det ett resultat som är någonting annat där det även kan finnas skillnader i de
affärer som registrerade i ORC contra Wizer. Då blir det en differens, redovisningen måste ju
hänga ihop. Vi lägger in ett anskaffningsvärde och så fort det är ett värdepapper som inte
registreras i delar av systemet så blir det vad som kallas en öppen post. Då kommer de sk
difflistorna som är den kontroll som Tradingbackoffice gör dagligen för att säkerställa att
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man har kontroll på att systemen hänger ihop. Det här är upplagt för att ha kontroll på att det
verkligen finns härledning mellan systemen. När värdena läggs in måste reskontrasaldona
ändras för att redovisningen skall hänga ihop och då kommer det fram differenser. För denna
månad finns en differens på 519 145 967 kr (se utskrift nr 5, rad 28), som är skillnaderna
mellan rad147 189 848 kr ( utskrift nr 5, rad 14) och -666 335 835 kr ( utskrift nr 5, rad 23).
Det ska kunna förklaras av dessa difflistor, och det gör det i detta fall sånär som på 1 773 128
kr. Allt härlett sånär som på 0,34 %, och det är man nöjd med att komma ner till den nivån.
Datafil Difflista SEK 091230ek, flik DIFFLISTA
Difflistor görs för svenska kronor och för övriga valutor. I difflista för svenska kronor,
avseende december, framgår värdena enligt ORC och Wizer och att det är en differens på 326
mkr (utskrift nr 8, rad 2). Här finns härledning och förklaring till hela differensen mellan
systemen och man kommer ner till 135 kr som kvartstår som öppen post. Det kan vara poster
som är bokade i ORC men inte i Wizer, och det kan var poster som är bokade i Wizer men
inte i ORC. Differensen har inte på något sätt en resultatpåverkan men förklarar varför
posterna om differenser finns med. Det viktiga att förstå i denna del är att det är ett resultat
som kommer ur ORC och är verifierat av Risk och är det resultat som gått in i redovisningen.
Det är en verifiering av att ressultaträkningen är rätt.
Det som redovisats ovan i olika dokument är punkterna 1,2 och 3 i Bilaga 2, det är uppgifter
som lästs in från Wizer. När det gäller punkten 3, justering av reskontra så är det en justering
av värdet mellan Wizer och Orc. Resterande punkter på Bilaga 2, d.v.s 4 – 8, är matematik
på de indata som redovisat tidigare i förhöret, att resultatet är en funktion av marknadsvärdet
- anskaffningvärdet + reskontra +anskaffningsvärde. Det är ett sätt att få fram vad som
realiserat, vad som är orealiserat. Punkterna 1, 2, 3 är indata, punkterna 4 - 8 är matematik
utifrån uppgifterna iunde punkterna 1 - 3.
Datafilen MV & Derivat0912, fliken Uppdelat
När det gäller presentationen av balansräkningen är det datafilen MV & Derivat som är
aktuell.
Under rubriken Månadsskiften i Bilaga A2 framgår att det finns systemen Wizer och ORC
med indata, det görs X antal kontroller, det blir ett resultat som bokförs efter godkännande
från Risk, och sedan skall balansräkningen spegla baserat på den information som finns i
ORC så ska det presenteras en balansräkning. Som grund för den används då en fil som heter
MV & Derivat. Det som sker här att man läser in positionsfilerna från Wizer och ORC och
systemstödet som används här är en Access-databas, datafilen Lager 0912, där
positionsfilerna från Wizer och ORC importeras, d v s samtliga instrument läggs in i
lagerdatabasen för att sedan kunna ställa frågor mot den.
Här finns Wizer-filen, det står Finesse (se utskrift 9) för Wizer hette så tidigare, och den fil
som heter EK091231 (se utskrift 10) det är ORC. Sen kan det ställas ett antal frågor mot
databasen, ex vis MV/Typ Trading ( frågorna fungerar dock inte på den dator som är
tillgänglig vid förhöret). Det som filen då kastar ut är Tradings marknadsvärde, siffran 228
750 493 kr, till datafilen MV & Derivat0912, flik Uppdelat(se utskrift nr 11 blått fält).
Beloppet återfinns även på Bilaga 2, punkt 2, Justerat Marknadsvärde, med en differens på 1
kr. Tradingportföljen, beloppet 228 750 493 kr, är uppdelad på blankningar 760 mkr,
innehavda optioner 2,3 miljarder kr, köpta termin på 755 000 kr, aktier 2 055 mkr, sålda
terminer 127 mkr, utställda optioner på 3,2 miljarder kr.
Det här länkas sedan för att kunna följa hur de olika värdepapperslagren hanteras, med
T-konton som resulterar i en bokföringsorder (datafilen MV & Derivat0912, flik BFO Bank,
utskrift nr 12) och när den är bokad så får man en kontroll på vad som finns enligt filerna på
de olika värdepappersinnehaven och vad huvudboken säger, (se datafil MV&Derivat0912,
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flik Avst sammanställning, utskrift nr 13). För varje värdepapperstyp enligt Avst
sammanställning ( utskrift 13) finns det en detaljredovisning på värdepappersnivå som
summerar upp Tradingens netto av portföljen till 228 mkr (se utskrifter nr 14-26 ). Denna
detaljredovisning är de huvudbokskonton som återfinns på Bilaga A längst till höger. I filen
MV& Derivat 0912 finns alla detaljer om värdepapper.
I datafilen EK 20091230 finns rådatan, ORC-filen, med hela tradingportföljen och med två
flikar med justering av sånt som inte är värdepapper, där finns futurers med ett värde på 2,2
miljarder kr som skall justera marknads- och anskaffningsvärdet då futures inte är någon
position utan har daglig kontantavräkning (se utskrift nr 27).

Beträffande Bilaga 1, avseende OMXS30 A660.
Arnelund uppgav inledningsvis att följa ett instrument i en portfölj där allting hänger samman
är en stor fara.
Filen OMXS30A 660 förevisas.
Arnelund förklarar att man gått in i detta kontrakt den 4 december 2008. Det kan framstå som
att HQ redovisar det här som en utställd option, men det är ett standardiserat kontrakt OMX
som HQ går kort i.
Vad som händer när man tittar på t-konton är att HQ får in pengar, d.v.s. fondlikvidfordran
enligt punkten 1 som är 61 587 500 och lagret får en skuld, kredit eget lager med
motsvarande belopp. Det har skett tre transaktionstillfällen den dagen, det är summan av dom
28, 14 och 19, 9 som blir dom 61 miljonerna. Och det är 6 500 kontrakt man har köpt den 4
december vid tre tillfällen.
Portföljens utseende och specifikt vad gäller detta instrument samma dag man stänger och gör
resultatrapporten den dagen, då har man värderat detta värdepapper till 59 113 tkr. Vinsten
blir 2 473 tkr enligt grafiken 08-12-04.
Då är det punkten 2 i bokföringsspecifikationen omvärdering vid stängning 4 december 2008
(dag 1-resultat) I årsredovisningen framgår att detta redovisas vid uppkomsten.
Detta minskar skulden på eget lager på 2,4 mkr och går mot resultaträkningen, kredit punkten
2. Det tredje steget i kedjan är att fondlikvidfordran regleras dag 3. Så punkten 3 det är att
fondlikvidfordran krediteras och HQ får in pengarna på bank.
Punkten 4 avser årsbokslut för 2008. 08-12-31 värderas positionen till 45 830 tkr, d.v.s. det
är en ytterligare resultatförbättring om 13 mkr, d.v.s. skillnaden mot det senaste
redovisningstillfället som va 59 mkr och nu värderas den till 45 mkr.
Eget lager debiteras med 13,3 mkr och resultaträkning krediteras med motsvarande belopp.
I grunddatafliken framgår att följande har hänt per 31 december 2008:
HQ har värderat positionen i kolumnen MV(theor)
MV(market) är en definition av att det finns ett avslut eller någon som har ställt upp ett pris.
Man säger att det finns ett pris ute på marknaden. Det finns en prisnotering.
Begreppet Edge innebär i det här fallet en positiv edge på 8 mkr. D.v.s. HQ har redovisat ett
resultat, allt annat lika som är 8 mkr mer eller högre jämfört med om HQ skulle levererat efter
den prisnoteringen som fanns på marknaden. Men Trading och Risk kommit fram till att dom
här 53 mkr inte är ett representativt pris. Detta är också i enlighet med IAS 39, d.v.s. att
prisbilden ska vara representativ, frekvent, återkommande handel.
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Sen har HQ köpt på sig ytterligare ett kontrakt och det är punkten 5. Det är egentligen samma
övning som sker vid punkten 1, 3 och 4. Dom uppstår egentligen igen.
Punkten 5 och 6 är anskaffningsvärden och reglering av den fondlikvidfordran som uppstår.
Punkten 7 är värderingar av dom vid det här tillfället 11500 kontrakten i och med att man
köpte på sig ytterligare 5000 kontrakt. Detta ger upphov till en ytterligare vinst på 28 mkr
som framgår mellan eget lager och resultaträkningen.
Punkten 8 är resultateffekten per 30 juni då HQ värderade positionen till 170 mkr. Skulden
har ökat från 58 mkr till 170 mkr. Det förs en förlust på 112 mkr. Det finns heller inget pris
på marknaden så här uppstår ingen edge. En egde kan bara uppstå i fall det finns ett pris.
Så hela 2009 som är punkterna 8, 9 och 10 visar en förlust på det kontraktet. HQ går ut 2009
med att ha värderat det här derivatet till 335 mkr, och det här enskilda kontraktet har
sammantaget belastat resultatet med minus 248 mkr.
Per den 31 december när kontraktet värderas till minus 335 så finns det uppenbarligen en
prisnotering på 86 mkr, ett pris som varit bättre för oss att värdera till, resultatet blir ju 250
mkr bättre, men det här kontraktet förfaller ganska snart, d.v.s. den 22 januari 2010, och när
det förfaller då har ju sanningen hunnit fatt det här instrumentet, då sker den till ett pris som i
stort sett sammanfaller med den värdering som fanns i bokslutet 2009-12-31. Det är till och
med så att vi gör en vinst på 0,5 mkr i januari när det här derivatet förfaller.
Sen är förfallet, då bokas anskaffningsvärden ut, då är avvecklingen av affären med det
omvända förhållandet, fondlikvid skuld som går ut från bank och fondlikviden regleras
Med det här har jag åskådliggjort de olika punkterna i resultaträkningen, vilket år dom är
härförliga till, och lagt en kontroll där att det anskaffningsvärdet som vi har sammantaget från
de 11500 kontrakten på 102 mkr, kontra det pris vi fick när vi stänger den här gör en
ackumulerad förlust på 232 mkr och då har jag kontroll på att det också stämmer med det jag
kan härleda för dom tre olika åren.
Om det gjorts Dag 1-resultat för de 5000 kontrakt som ställdes ut i mars kan inte Arnelund
svara på. Det har inte lagts med och Arnelund kan inte ur detta material utläsa vad resultatet
skulle varit.
Allmänt om Dag 1-resultat
Enligt IAS skall det eventuella resultat som kan komma att uppstå vid värdering enligt
teoretiska modeller när ett finansiellt instrument redovisas i rapporten över finansiell ställning
för första gången, så kallat "dag-1 resultat" periodiseras över kontraktets kvarvarande löptid.
Det vill säga viss löp har tagits dom här 2,5 miljoner kronorna och löst upp det med 13
månader lite drygt. HQ skulle ju ha löst upp det här med 1/13 del varje månad om det här var
så att det hade varigt teoretiskt värderad. Hade man månad 4 så att säga, värderat det här till
marknadspris då är det inget nivå 3-värdepapper längre. Likaså så sker det ju transaktioner.
Om man hade sålt det här värdepapperet då finns det ju ingenting kvar att periodisera, då
skulle man ha lyft upp tillbaka hela reserveringen i samband med att man har stängt det här
kontraktet. Sen kanske man går in i samma kontrakt på nytt, då ska man lägga upp en ny
reserv. Man har gjort flera hundra tusentals transaktioner i den här typen av kontrakt.
Vi har sökt med ljus och lykta efter någon aktör på den svenska marknaden, även via
revisorerna hur man gör exempelvis i England. Vem har systemstöd?
Det är ingenting som vårat orc-system/wizer kan hantera. Det är inte särskilt svårt att förstå
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vad regelverket säger, men praktiskt har inte HQ kunnat uppfylla den periodisering av det
resultat vi eventuellt fått.
Det är också så att här uppstod ett resultat på 2,5 mkr, men det finns kanske ett annat kontrakt
med motverkande effekt. Det går inte bara att ta ett kontrakt och säga jaha, nu vart det så här,
man måste se hela portföljen. Och HQ har heller inte haft systemstöd för att hantera den. Har
heller inte lyckats komma i kontakt med någon aktör som kunnat vara oss behjälpliga med
problemet.
Beträffande omvärdering av OMXS30 A660 som görs per kvartalsskifte (enl. bilaga 1)
Arnelund kan inte svara på hur ofta den omvärderas. Det är värderingsfrågor som inte
ankommer på honom.
Klassificeringen nivå 1 – 3 görs av Risk. Den görs en gång per år och är en
årsredovisningsuppgift. Det är en notuppgift på årsredovisningen som görs av Risk.

Förhöret avslutas kl. 14.14
Tillägg 2011-05-03 . Efter att Arnelund läst igenom förhörsprotokollet och företagit vissa
korrigeringar godkänns förhörsprotokollet.
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Brottsmisstanken.
Förnekar brott.
Arnelund har varit ansvarig för redovisningen och framtagande av årsredovisningen i
HQ-koncernen? (Bilaga 1, HQ-instruktion ekonomiavdelning 2009-05-19)
Det stämmer.
Vem anser Arnelund varit ansvarig för att informationen noter utelämnats?
Arnelund anser att det är styrelsen som är ansvarig för att noter utelämnats och mer specifikt
är det revisionsutskottet. De skall kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Ordförande
var Curt Lundström. Det framgår även av årsredovisningen, bolagsstyrningsrapport, där
revisonsutskottets arbete. Det framgår att revisionsutskottet har till uppgift att säkerställa den
finansiella rapporteringen.
Förevisas Not 27 i HQ AB:s årsredovisning för 2009, avseende finansiella instrument
till verkligt värde.
Tillgångar i form av derivatinstrument uppgår till 2 miljarder 322 miljoner,
varav i nivå 3 (värderingsteknik baserad på icke observerbara marknadsdata) 1 miljard
796 miljoner, dvs 75-80 procent.
Skulder i form av derivatinstrument uppgår till ca 3,3 miljarder, varav i nivå 3 ca 2,1
miljarder, dvs ca 65 procent, bilaga 2.
Stämmer detta, att så stor del av derivatinstrumenten värderats i nivå 3, dvs.
värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata?
Det stämmer, det står i årsredovisningen säger Arnelund.
Motsvarande för 2008 och derivatinstrument var att av tillgångar om 2 miljarder 67
miljoner så var 1 miljard 995 miljoner i nivå 3, dvs ca 96 procent och
av skulder om 2 miljarder 711 miljoner så var 2 miljarder 587 miljoner i nivå 3, dvs ca
95 procent, bilaga 2.
Stämmer detta?
Det stämmer säger Arnelund.
HQ har i årsredovisningen förklarat hur de redovisar dag-1 resultat direkt i
resultaträkningen, vilket de även gjort beträffande instrument i nivå 3, vilket är ett
brott mot IAS 39, bilaga 3.
Stämmer det?
Det stämmer att det är så men Arnelund menar att det är ett avsteg, som de beskriver det. De
beskriver i årsredovisningen hur dag 1 resultat redovisas och Arnelund vet att detta är ett
avsteg från IAS 39.
Stämmer det att så gott som samtliga odax instrument som funnits i nivå 3 den 2008-12-31
avyttrats och ersatts av andra odax instrument den 2009-12-31?
Arnelund har inte haft något mandat eller någon instruktion att följa tradingportföljens rörelse
och därmed var sig inte heller haft verktyg eller bemannat sin avdelning för detta. Det var risk
som skulle följa detta, enligt instruktionen.
Efter finanskraschen har funnits planer på att avveckla tradingportföljen. Han vet inte hur den
fortgick under 2009. Han vet inte hur man mäter en avveckling. Det har inte legat under hans
ansvarsområdet. Han vet inte vad som menas med fullt avvecklad. Man kan ha en stor
portfölj även om den är under avveckling. Han kan inte minnas att han fått information om
hur den avvecklades. I så fall borde det ha funnits en plan som man förhållit sig till. Han
känner inte till att det funnits någon sådan plan. Det har t. om i rapporter kommunicerats om
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avsikten att avveckla tradingportföljen. Det var den övergripande planen, trading skulle
avvecklas på något sätt. Men känner inte till någon plan med milestones som de skulle
förhålla sig till.
I möte (2009-09-15) med Peter Svensson (KPMG) uppger MA att avvecklingen av
tradingportföljen går enligt plan och i stort sett kommer att vara avvecklad innan
bokslutet.
PS påpekar även att HQ måste förbereda de nödvändiga upplysningarna enligt IFRS 7
till kommande årsredovisning, bilaga 7.
Arnelund kan inte minnas att det funnits någon fastställd plan om hur det skulle ske.
Han kommer ihåg att de haft möten med revisorer flera gånger per år.
Stämmer det att bolaget skulle avveckla tradingportföljen och därmed odax positionerna.
Arnelund kan inte svara på detta.
Stämmer det att HQ under sista kvartalet 2009 avvecklat alla positioner i ODAX?
Arnelund kan inte svara på detta. Det är inte ekonomifunktionen som är asvarig. Det låg
under riska att följa tradingportföljen.
Arnelund har hållit sig så informerad som det kan gå. Det finns dock intert dock funktioner
som har att kontrollera sådant. Han har självklart förlitat sig på att instruktionerna fungerade
och själv fokuserat sig på att hans ansvarområde fungerar.
Stämmer det att bolaget trots att tradingportföljen skulle avvecklas öppnat nya odax
positioner under kvartal 4 2009?
Arnelund vet inte. Han har inte följt portföljen i den detaljrikedomen. Det låg under risk.
Arnelund tillfrågas åter om bilaga 7, möte med Peter Svensson den 2009-09-15.
"Enligt MA går avvecklingen av tradingportföljen "enligt plan". Detta innebär att portföljen
kommer att vara stort sett avvecklad innan bokslutet.
Arnelund kan inte komma ihåg mötet och vad som sagts. Han arbetar dock så att även om han
inte har det dagliga ansvaret för trading, så är det så att om han behöver lämna sådana
uppgifter vidare hämtar han denna information från risk eller trading.
Varför har HQ i årsredovisningen inte lämnat uppgifter om köp och försäljningar i nivå 3
enligt vad som krävs enligt IFRS 7 p 27 B från punk b och vidare.
Arnelund ser att det saknas i årsredovisningen.
Det saknades för att de inte lyckades upprätta den delinformation som behövs i den noten.
Det är en förordning som klubbades av EU kommissionen den 29 november 2009.
De hade inte varit tillräckligt framsynta och förutseende inför förändringar hade de inte
anpassat tradingsystemet för att få ut den informationen. De gjorde ett försök.
HQ var en liten aktör. Arnelund har anlitat redovisningsexperter vid KPMG, bl. ana Anders
Torgander. han har arbetat tillsammans med Annelie Ekelund hos HQ som arbetar på
Arnelunds avdelning som redovisningschef.
Arnelunds avdelning blev en kravställare. De identifierade att den uppgiften saknades i
samband med upprättande av årsredovisningen. Han tror att det var runt årsskiftet att de såg
att det inte gick att få fram dessa uppgifter. Ekonimavdelninge hade bara summor av alla
transaktioner i sitt system Jeeves. Det skedde ingen överföring på transaktionsnivå från
handelssystemet Orc.
De gjorde ett försök, men misslyckades. De hade ett samtal med revisorerna. Hade de fått
leva ett år till så hade det funnit med.
Det gjordes inget nummer av detta saknades. Om det bedömts som en väsentlig bris borde
revisorerna ställt det kravet innan de satte sig ned för en slutrevision. De konstatera att detta
saknades och konstatera att de gjort de förändringar för att de skulle kunna redovisa detta
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nästa år.
Arnelund har haft de dagliga kontakterna med revisorsteamet. Detta var en av punkterna som
fanns noterade. Det var dock så att det spelade ingen roll hur de gjorde, uppgifterna fanns.
I slutrevisionen någon gång i slutet av februari eller mars 2010, var KPMG Johan Dyrefors,
Peter Svensson, Arnelund, vd , riskchef Agnetha Norgren, administrativa chef, Jesper Bülov
(osäkert). Arnelunds minnesbild är att detta inte var uppe till diskussion vid detta möte. Detta
borde ha lyfts fram av revisorn om det bedömts som en väsentlig brist.
Det var dock inget som sopades under mattan, problemet kom upp. Det var dock ett icke
beslut. Kan man inte ta fram informationen, så är det en brist.
Han kan inte minnas att detta var uppe till diskussion. Ingen gjorde den bedömning att detta
var väsentligt, att det utelämnats.
Han kommer ihåg att diskussionen om att de inte hade system för att redovisa dag 1 resultat
förts året dessförinnan. De hade med ljus och lykta sökt, om det fanns andra aktörer, om det
fanns andra som hade det. Då konstaterade revisorn, okej, men ni måste upplysa om detta i
årsredovisningen.
Denna fråga har inte varit uppe på detta sätt, i revisionskommittén. Det var ett ickebeslut, vi
kommer inte längre än så.
De som var insatt i problemet var riskavdelningen, eftersom de inte kunde ta fram
informationen. Den som satt vid spakarna var Nina Hernberg, men även riskchefen var
involverad i frågan. Det var redovisningschefen som gjort en beställning hos risk, men ett år
för sent.
De som hade diskuterat frågan med revisorerna var redovisningschefen Annelie Ekelund och
Mattias Arnelundt. Hos revisorerna var det Peter Svensson och Johan Dyrefors, samt Anders
Torgander. Arnelund kommer inte ihåg när diskussionen började föras.
Varför har HQ inte i årsredovisningen förklarat varför ni inte redovisar uppgifter som skall
framgå enligt IFRS 7, 27B.
1) om vinster och förluster i nivå 3
2) förflyttningar in till och ut från nivå 3
3) totala vinster och förluster som redovisatts i resultaträkningen som avser instrument som
fortfarande innehas på balansdagen m. m.
Arnelund tillfrågas om det var på samtliga punkter man saknade uppgifter.
Han menar att om det inte går att uppfylla noten, så går det väl inte att presentera en halv not.
Varför framgår det inte i årsredovisningen varför har man inte kunnat presenterat
uppgifterna?
Som Arnelund kommer ihåg det så var det inte någon stor diskussion på samma sätt som dag
ett. Som Arnelund kommer ihåg var det ingen som tyckte att det var en allvarlig brist. I så fall
borde det ha förts vidare och gjorts notering om det i årsredovisningen. Vad Arnelund minns
fördes inte några sådana diskussioner.
Förevisas not som Nordea, SHB, Swedbank och Carnegie lämnat in i sin årsredovisning
för räkenskapsår 2009, bilaga 4 (översänd till Arnelund innan förhöret).
Varför har HQ endast redovisat ingående och utgående balans i nivå 3 och inte på det sätt
som IFRS 7, 27 B kräver, när andra banker gjort det?
Det har inte haft system för att räkna ut transaktioner. De har inte haft system att i efterhand
återskapa transaktioner. De hade inte anpassat sig för kommande nyheter. De hade
uppmärksammat det för sent. Arnelund gjorde inte den bedömningen att avsaknaden av en
del av en not skulle ha något väsentlig brist i HQ:s årsredovisningen. Uppenbarligen gjorde
revisorsteamet samma bedömning.
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Förevisas en sammanställning som visar hur stor andel som funnits i nivå 3 av eget
kapital och det totala kapitalet i ett antal banker. I HQ:s fall 320 % respektive 30,8
procent.
Inte någon bank har siffor i den storleksordningen. För den svenska affärsbank,
Swedbank som redovisas enligt IFRS 7, 27B har motsvarande siffror varit 159 %
respektive 7,97 %. bilaga 5.
Varför har HQ:s inte lämnat motsvarande information på det sätt som IFRS 7, 27B kräver.
Arnelund har svarat på den frågan. Den typen av benchmarking mot banker som har en annan
balansräkning är inte relevant. Det är två banker med vitt skilda balansräkningar.
Hur stora vinster och förluster har resultatförts i nivå 3 under 2009 i HQ AB ?
Arnelund har ingen aning.
Hur mycket skulle bolaget ha redovisat?
Arnelund har ingen aning om hur mycket som skulle har redovisats. Han menar att risk hade
ansvaret, men tror inte att det var något som följdes upp av risk, hur stora vinster eller
förluster som resultatfördes i nivå 3.
Hur stora vinster eller förluster fanns i resultaträkningen per 2009-12-31 som avsåg
instrument i nivå 3?
Arnelund vet inte detta.
Så ni vet inte hur mycket positioner på tillgångssidan värda 1,8 miljarder och på skuldsidan
2,1 miljarder påverkat resultatet?
Arnelund vet inte hur stor orealiserat resultat som finns i resultaträkning.
Arnelund vet inte heller vad det realiserade resultatet blivit på de nivå 3 instrument som
avyttras under året. Det låg inte i Arnelunds uppdrag. Han hade i uppdrag att utifrån tradings
värdering bokföra efter kontrollmekanism som HQ hade i form av risk.
Arnelund visar en bild, granskning av intern kontroll och beskriver den, bilaga 18.
Det låg inte i Arnelunds ansvar att granska transaktioner inom trading.
Har ni inte känt till detta eftersom resultatet hamnat på 28 miljoner.
Arnelund menar att varje månadsskifte har de fått ett totalresultat från tradingen som kan
bestå av realiserat resultat och ett orealiserat. Realiserat kan inte ifrågasättas. Orealiserat kan
man definitivt ifrågasätta, men det låg inte inom Arnelunds ansvarsområdet enligt
instruktionen.
Kvantitativa upplysningar för nivå 3 från KPMG, bilaga 6.
Vilka diskussioner har förts inom HQ om att inte uppgifterna enligt IFRS 7 framgått i
årsredovisningen?
Arnelund minns inte när det uppdagades, men det var troligen runt årsskiftet 2009. Det
uppdagades dock för sent, satt att de inte hade systemen uppsatta.
De vidtog dock åtgärder för att kunna det nästa år.
Möte 2009-10-22, bilaga 8, där Mattias Arnelund deltog
PS skriver att Bankens problemställning är dels de upplysningskrav som IFRS 7 Har
och dels eventuella AVVIKELSER MELLAN teoretiskt och marknadspris per Q4.
På mötet framgår att Anders Torgander uppmanat HQ att även åtgärda dag-1 resultat
samt ge nya upplysningar enligt IFRS 7.
Avvecklingsprocessen av tradingportföljen har avstannat under sensommaren 2009.
Norgren har ifrågasatt tradings värdering och informerat VD och styrelse i HQ Bank
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om bankens problemställning rörande hantering av IAS 39 och IFRS 7.
PS har tydliggjort för MA att KPMG inte kan acceptera att åtgärderna inte rättas till
inför kommande årsskifte .
Arnelund kommer inte ihåg mötet. Han kommer ihåg att revisorerna påpekat att detta måste
gåtgärdas. Det slutade dock vid att de inte kunde åtgärda det. Det måste ha känt till innan
årets början för att kunna fullfölja noten. Deras system var inte anpassade att ta fram dessa
uppgifter. De hade diskuterat detta men inte kommit fram till att det var en väsentligt brist i
årsredovisningen.
Vilka diskussioner har förts med Curt Lönnström, Mikael König, Stefan Dahlbo, Fredrik
Crafoord och Mats Qviberg om skyldigheten att redovisa nivå 3 på det sätt som IFRS 7, 27B
kräver.
Arnelund har inte haft någon rapporterings väg till någon av dessa personer, förutom Mikael
Köning. Mikael König var med på slutrevisionen. Arnelund har inget minne av att detta togs
upp då. Arnelund har inget minne av att han skulle ha diskuterat frågan med König.
Revisorerna drev inte frågan och Arnelund kanske inte tolkade in innebörden av den. Ingen
gjorde den bedömningen att detta var en stor fråga för årsredovisningen. Han menar då
Arnelund själv redovisningschefen eller revisorsteamet.
Han vet inte om frågan tagit upp med revisionsutskottet. Kontakterna därvid togs mellan
revisorerna och ordförande i revisionsutskottet Curt Lönnström.
Arnelund rapporterade till Jesper Bülov som rapporterade till vd. I vissa frågor hade han
kontakten direkt med vd, men kan inte komma ihåg att han diskuterat denna fråga.
Förevisas sammanställning Ekobrottsmyndigheten gjort och som visar att när så gott
som samtliga odax positioner avvecklats under kvartal 4 2009 har de orsakat förluster
om nästan 490 miljoner kronor.
Samtidigt har nya positioner tagits som skapat dag 1 vinster om ca 785 miljoner, bilaga
9.
Varför har inte detta redovisats i årsredovisningen på det sätt som IFRS 7, 27 B kräver?
Det har Arnelund inte svarat. Denna typ av uppföljning låg inte inom hans ansvarområde. Det
fanns inte system att ta fram uppgifterna till not 27B.
En vegaanalys den 21 december 2009 ledde till att den teoretiska volatiliteten för odax
mars sänktes i två steg från 27,5 till 25 till följd av att mars bedömdes som delvis aktiv
och vilket per den 21 december skulle ha kostat ca 82 miljoner, bilaga 10.
Detta har dock till stor del eliminerats genom att nya positioner med lösen i juni 2010
ställts ut den 23 december och skapat ett dag 1 resultat om ca 59 miljoner.
Fredrik Crafoord skriver i mail till risk den 2009-12-28
. …I samtalet med Stefan D kom vi överens om att utnyttja skewen för att minska
värderingsrisken i mars, bilaga 11 och bilaga 12.
Kan man i HQ:s redovisning se hur HQ undvek att redovisa förluster och kände marknaden
till detta?
Arnelund kände själv inte till att de skulle ha undvikit att redovisa förluster som de borde ha
redovisas. Han förlitade sig på deras interna mekanism och den genomgång som revisorerna
gjorde.
Edgens betydelse.
Från att ha pendlat runt noll 2004 till 2007 har edgen över tiden gått upp till att pendla
runt 600 miljoner i slutet av 2009, se bilaga 13.
Vilken betydelse tillmäter Arnelund att edgen över tiden vuxit till att bli på allt högre nivå?
Arnelund har ingen kommentar. Det är inget han haft till uppgift att följa.
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Påskrivande revisor 2007 Kaj Nackstad framförde att edgen låg på en för hög nivå. Det blev
en diskussion om edgens betydelse mellan honom och vd Patrik Enblad. Utkomsten av den
diskussionen blev att edgen i absoluta tal inte kunde lega till grund eller avvikelser mot
noterade marknadspriset. Efter detta hade Arnelund inte lagt lika stor vikt vid edgen.
Han fick dock på daglig basis uppgift om edgen. Den kunde slå väldigt mycket. Hade edgen
gett uttryck för någon avvikande rapporteringen så skulle den ha visat resultat i den process
som skedde enligt bilaga 18 eller vid revisorns gransking.
HQ hade skickat portföljen till Tyskland 2006 eller 2007 för second opinion och där kom
man inte fram till att HQ hade någon avvikande värdering. De kom till samma slutsats som
HQ och revisorerna.
Är det riktigt att i slutet av 2009 uppkom edgen i huvudsak till följd av att HQ värderade
Odax optioner i nivå 3 när det fanns priser i marknaden och i de fall det inte finns några
priser alls uppkom ingen edge.
Kan inte svara på det.
Det var rimligen Agneta Norgren som till revisorerna beskrev portföljens innehåll och risk
som lämnade uppgift till Arnelund om han ställde krav på att få viss information om
portföljens innehåll.
Vilken betydelse tillmäter Arnelund edgen då i slutet av 2009?
Arenlund har inte gjort någon utvärdering av edgen. Hans uppgift har varit att ta in det
totalresultat som kontrollmekanismen leverarat. Hade det varit något fel skulle det ha fastnat i
risk eller revisorers granskning.
Förevisas mail riskrapport 20091230 från Per Börgesson till bl. a. Mattias Arnelund,
bilaga 14.
Fick Arnelund riskrapporter regelbundet?
Arnelund fick sådana varje dag.
Förevisas riskrapport 2009GESPROF 20091230, som överlämnats från HQ
ekonomiavdelning, bilaga 15.
Detta var underlag till det som resultatfördes i redovisningen. 20 780 802 kr var ackumulerat
resultat.
Är det riktigt att edgen finns med när man tar fram eller kontrollerar ackumulerat resultatet
den 20091230 (20 780 802 kr),
Det är riktigt att edgen finns med i beräkningen när man beräknar dagens resultat. Det är en
del av marknadsvärdet.
Den 20091230 har man utgått från ett MV inklusive allt på -260 389 862 kr och en edge om
281 170 664 kr = 20 780 802, bilaga 15.
Den 2009-12-29 har man utgått från ett MV inklusive allt på -689 830 490 och en edge om
721 117 167 =31 286 677, bilaga 16.
Den 2010-01-04 har man utgått från ett MV inklusive allt på -649 353 376 och en edge om
670 306 557 =20 953 181, bilaga 17.
Arnelund menar att om resultatet inte skulel utgå från det som har med edge att göra så skull
resultatet slp och man ena dagen kunna tjäna 400 miljoner kr. Det är inte i enlighet med IFR S.
Varför var edgen bara 280 miljoner sista handelsdagen på året när den dagen innan var 740
och dagen efter 670 miljoner.
Arnelund menar att man frågar fel person. Det skall man fråga riskavdelningen om.
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Den 30 december har trading vid HQ omedelbart innan börsens stängt lagt in 2 köporder om
vardera 10 kontakt i OMX A660 till kursen 75 och OMXA700 till kursen 60, dvs köpoptioner
som skulle gå till lösen om några veckor. Dessa orders var till helt avvikande kurser och som
till följd av att HQ hade stora utestående positioner i dessa köpoptioner (sålda/utställda A660,
11 500 kontrakt A700 6 010 kontrakt) skapade en negativ edge om sammanlagt 364 miljoner
kr.
Det har framkommit uppgifter om att Arnelund uppmanat trading att lägga sådana avvikande
köporder?
Har Arnelund uppmanat någon att lägga in order på avvikande kurs för att minska edgen?
Arnelund förklarar att han absolut inte gjort detta.
Han har definitivt inte gett instruktioner till trading.
Det är dock riktigt att edgen ingår som en del i dagens resultat.
Arnelund menar att det fanns kontrollmekanismen enligt den process som revisorerna
sammanfattar, bilaga 18, så det borde inte ha funnits några lik i garderoben.
När det gäller IFRS 27 B så hade de gjort försök men inte fått fram informationen. Ingen hade
framfört att de skulle ha upplyst i årsredovisningen om varför de inte kunde få fram det.
Arnelund är ansvarig för upprättande.
Styrelsen är ansvarig för avgivande.
Bristen uppdagades och ingen i de olika rollerna hade reagerat över att brisen var en väsentlig
brist. Hade man kommit fram till det så hade man kanske kommit fram till att upplysa läsarna
av årsredovisningen även om detta förhållande.
Förhöret slut kl 17.00
Förhöret genomläst och godkänt.
Arnelund vill att advokat Olsson Lilja förordnas som offentlig försvarare.
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Förhör avslutat
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Utskrivet av

Berättelse

Se inskannat förhör.

Dahlbo kontaktad per telefon den 2011-12-02 och uppmanad att ta fram de anteckningar han
har från styrelseprotokoll i banken och i moderbolaget för 2009 och framåt. Han förklarar att
han har en har en del kvar. Han vill dock kontakta advokat Per Samuelsson innan han
överlämnar dem.
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Förhör den 2011-11-28, kl 10.04.
Hörd person, Stefan Dahlbo.
Förhörsplats: Ekobrottsmyndigheten, Hanteverkargatan 15, Stockholm
Närvarande: advokat Per Samuelson och advokat Jonas Löttiger.
Förhörsledare: Krinsp Leif Lundqvist, krinsp Kenneth Nihlvin och åklagare Berndt Berger.
Stefan Dahlbo=SD
Per Samuelsson=Adv
Berndt Berger=Åkl
Leif Lundqvist=LL
Kenneth Nihlvin=KN
LL:

Nu har Stefan Dahlbo fått läsa igenom en gärningsbeskrivning. Vad säger du om
den, inledningsvis?

SD:

Allt är fel ju. Jag vet hur man uttrycker det?

Adv:

Det är rätt uttryckt.

LL:

Vill du utveckla det på något sätt eller, nej okej, vi kommer tillbaks till det.
Och har vi antecknat också att Per Samuelson vill bli förordnad som offentlig
försvarare med upp sekretessuppgift.

Adv.

Ja just det, med sekretessuppgift.

LL:

Om du berättar lite om din bakgrund?

SD:

Det ska jag göra, jag vet inte hur långt tillbaks ni vill ha. Jag kommer från Helsinborg,
läste ekonom, statistik i Lund först och sedan på handels i Stockholm, då befinner vi oss
80-83. Efter 83 arbetade jag i sparbanks koncern i Sparbankens Bank, i ett dotterbolag
där under ett år och sedan med administrativa bitar, en supportavdelning till en leasingavdelning som jag hade ansvar för. Och sedan efter det jobbade jag med administration
och coperatate finanace på Jacobsson & Ponsbach som fanns på mitten av 80-talet.

LL:

Vad hette firman?

SD:

Jacobsson & Ponsbach. Gick sedan upp i, hamnade till slut i Götabanken en gång i
tiden. Men jag slutade 86, då jag gick till Alfred Berg gruppen och ansvarade där för att
bygga upp den verksamhet som avsåg analys och mäkleri av utländska aktier. Det var i
huvudsakligen Norden. Sedan 91 så fick jag frågan och ansvaret upp det som hett fond
och kapitalförvaltningar inom Hagström och Qviberg, alltså ett år efter det att de bytt
firma till Hagström och Qviberg. Och det gjorde jag fram till 94-95, då jag frågan om
jag ville vara koncernchef och vd för hela HQ alltså, vilket jag gjorde fram till 2000.
Och 2000 delade vi på det som var gamla HQ till det som blev HQ.se och som har blivit
Avanza sedan och det som då var HQ. Då lämnade jag dom, i samband med det,
99/2000 där ungefär vid årsskiftet och fick frågan av Sven och Mats om jag ville arbeta
på Öresund och arbeta med investeringar där uppe, onoterade och noterade, framförallt
noterade aktier. Och vara med och driva den utvecklingen, vilket jag gjorde då som vice
vd fram till 2007 och sedan som vd mellan 2007 och 2010. Under dom åren innebar det
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att jag satt i ett antal av våra innehav, i styrelserna. Det var, exempel jag vill nämna, det
var Jacobsson och Widmark, konsultföretag. Det var några som jag satt i rätt många av,
köksbolagen. Det var Klövern, som jag var med i, fastighetsbolaget, som jag satt som
ordförande i 9 år, sedan några.
Utöver har jag familj och 4 barn. Utöver arbetet så mycket av min tid gått till tennis. Jag
är ordförande i tennisförbundet sedan 5, 4,5 till 5 år tillbaks.
LL:

När blev du alltså styrelseordförande i HQ?

SD:

I banken vad var det, 2003/2004 tror jag det var. Jag satt i styrelsen hela tiden.

LL:

Du satt i styrelsen hela tiden och blev styrelseordförande 2003/2004.

SD:

Jag tror att det var så. Jag kommer inte riktigt ihåg, jag tror att det var så. När det var
fondkommission alltså.

LL:

Vi har ju läst vad Lagerstam har uttalat till Finansinspektionen och har beskrivit din
kunnighet när det gäller den här typen av instrument som är intressanta i det här
sammanhanget.

SD:

Har hon verkligen gjort det?

LL:

Jaa, det har hon gjort.

SD:

Jag vet vilken kommentar du menar, jag läste den. Nej jag skall säga att jag aldrig
jobbat med här själv, alltså trading eller derivat. Utan vad jag tror Catarina, det får hon
svara på, var väl att, när hon kom in i styrelsen, i april, tillsatte vi ett antal arbetsgrupper
och en av dom var att titta på tradingen och hur vi skulle bedriva det fram till avslut, ta
ner den här portföljen. I den gruppen blev det naturligt att Catarina kom in och lade ned
ett jättearbete, vad jag uppfattade att det var, självklart engagerade jag mig rätt mycket i
det och försökte hjälpa till och driva arbetet i gruppen.

LL:

Den här tradingportföljen var det aktuellt att den skulle göra som till fond. Det fördes
diskussioner om det i vart fall. Varför blev det inte så?

SD:

Huvudskälet var att marknaden blev väldigt förändrad, svårt att få in pengar. Alltså
2007/2008 det var nästan lika turbulent då som det var idag och det var svårt att få in
pengar. Därav lades dom planerna på is.

LL:

Hade det inte inneburit om man skulle ha gjort om den till fond, att den skulle ha blivit
utsatt för en ganska granskande värdering?

SD:

Ja, men det har den gjorts hela tiden.

LL:

Jo, men även utifrån, extern, från någon utifrån?

SD:

Jo, absolut.

LL:

Det var inga sådana problem, att man skulle ha problem att kunna värdera den?

SD:

Nej.
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Jag kan bara säga och lägga till, en av anledningarna till att jag ohörbart det var att hela
HQ gick mot att vilja ha mer och mer att förvalta volym och ett sätt att motivera
personalen att kunna var delägare i en verksamhet, som man sedan kunde bygga upp, så
att det blev kapitalförvaltningsvolymer istället också. Så det fanns många skäl.
LL:

Nu uppfattade jag inte, det var en anledning till vad?

SD:

Vi byggde hela tiden fondverksamheten och Patric Enblad, som var vd på den tiden,
som drev, var väldigt på också att vi skulle bygga dom här volymerna,
förvaltningsvolymerna. Det var en naturlig del att titta på, kan vi tjäna pengar på att ta
in det som förvaltning istället och få förvaltningsvolymer. Därför att det låg mer i HQ:s
långsiktiga strategi.

LL:

Nu pratar vi om i tid då?

SD:

Det är 2007.

Åkl:

Om vi tar tradingportföljen mer generellt, inte bara den som sedermera kom att kallas
för FC:portföljen, så kan du berätta lite grann om tradingportföljens uppkomst och
utveckling fram till 2010. När startade man en tradingportfölj?

SD:

93/94.

Åkl:

I så fall vilket år uppkom problem?

SD:

När problem uppkom?

Åkl:

Ja.

SD:

Ja, 2010.

Åkl:

2010, var det inga problem innan?

SD:

Nej inte annat än att det var långa kontrakt och likviditeten i marknaden försämrades ju.
Den blev sämre. Sedan var det problem, om du säger att resultatet blev sämre. Vilket ju
var ett problem i sig.

Åkl:

Vi får ju skilja mellan att resultatet blir sämre och att man eventuellt kan ha vissa
problem med värderingen av portföljen. Om du då först går till fråga nummer 1. Det här
med resultatutvecklingen.

SD:

Och där blev det sämre. Det var i slutet av 2007. Det hade varit, vad var det, 50-52 i
kvartal vi har med vinst. Och sedan blev det tuffare marknad. Jag satt aldrig i
marknaden i sig på det sättet, men vad jag förstod. Det var också att likviditeten i
marknaden blev sämre. Det försvann några aktörer, bl.a. Carnegie drog ned på sin
trading, vilket försämrade likviditeten i svenska marknaden. Det var turbulent, det var
stökigt. Det gjorde att vi hade ett par kvartal, eller ett antal kvartal från 2007. 2008 ,
2009 som var med minusresultat och det var första gången det hände.

Åkl:

Om man tar fråga nr 2, eventuella problem med värderingen, dvs. vad man själv har
åsatt för bokföringsmässigt värde och vad marknaden kanske tycker utifrån dom
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marknadsnoteringar, köp sälj, avslut. I vad mån och i så fall när uppkom problem i det
sammanhanget.

SD:

När dom stängdes.

Åkl:

…

SD:

Alltså som jag ser det, som jag vet. Annars hade vi hela tiden sett till. Det är ju en
extremt komplex materia och det var därför vi också såg till att ha dom bästa personal
som skulle kunna arbeta med det.

Åkl:

Jag förstår. Men om vi säger oavsett vad som är rätt eller fel rent materiellt nu, om man
bortser att vi i viss mån har facit i hand, hur utfallet blev, så kan man tänka sig att
organisationen har en viss medvetenhet om att det finns ett problem när det gäller
värderingen. Hur ska vi värdera det här? Och att det kan uppstå diskrepanser kanske
mellan det bokförda värdet och det man eventuellt kan utläsa av marknadsrörelsen. I
vad mån och i så fall när har det uppkommit, då innan avyttringen?

SD:

Du menar osäkerheten?

Åkl:

Ja, jag menar helt enkelt att det kan ju eventuellt tänkas ha kommit en viss diskussion
inom HQ.

SD:

Ja, men det har det varit hela tiden. För att det är en del av det arbete som sker löpande i
hur visar man en rättvis bild av portföljen. Alltså och så antar jag, det har
ju…ohörbart…bitarna, att säkerställa att det skulle vara så rätt som möjligt. I och med
att det är komplext  så  är  det  klart  att  det  finns  det  alltid  att  minska…  Så  det  är  självklart  
att det har varit en naturlig del av det löpande.

Åkl:

Jag förstår. När det gäller just din kunnighet, eller eventuell brist på kunnighet, eller
kompetens. Hur bedömer du själv vad du hade för möjlighet att så att säga göra
bedömningar.

SD:

Jag har aldrig arbetat med någon portfölj. Aldrig arbetat med trading i sig. Det enda jag
vet är att det är klart att jag skulle kunna ta fram, kan titta på en enskild option eller,
eller göra något enkelt, men alla dom här komplexa strategierna, hedgestrategierna,
arbitragestrategierna. Dom sitter där med sitt datasystem. Det har jag aldrig gjort.

Åkl:

Men när man då, låt oss säga att man ska gå igenom portföljen. Inför t.ex. ett årsskifte,
så kan man tänka sig att man lyfter blicken lite mera från det här mera strategier och
tittar  mera  på  positionerna,  var  för  sig,  så  att  säga.  Man  går  igenom  t.ex  …positioner  
och funderar då på värdering..ohörbart. I ett sådant sammanhang. Har du deltagit i
genomgångar av portföljen, t.ex. inför årsskiftet 2009/2010.

SD:

Då var jag med på ett möte, där vi pratade om, för det hade risk, hade tagit upp att de
var lite oense med trading om vilka värderingar som skulle gälla för några av derivaten.

Åkl:

När ligger det här i tid?

SD:

Det var då i början på, i slutet på december 2009.
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Åkl:

Mellandagarna?

SD:

Ja, den 22 december tror jag det var.

Åkl:

Om vi då hoppar i historien liten och koncentrerar oss lite på just det mötet då. När
trading och risk hade lite olika uppfattningar. Vilka är det som träffas då?

SD:

Vad jag kommer ihåg så var det Fredrik Crafoord, var med, Agneta Norgren, sedan var
det väl Nina Hernberg eller Pär Börgesson, jag kommer inte ihåg om båda två var med.
Det var väl dom som jobbade mest aktivt med. Jag vet inte om Tamer Torun var med.

Åkl:

Vad hade ni för underlag då, när ni hade det här mötet. Gick igenom positionerna.

SD:

En redogörelse från risk på portföljen, eller en sammanställning.

Åkl:

Ja, hade ni några sammanställningar som även innehöll vega eller.

SD:

Ja det stod med i den här sammanställningen.

Åkl:

Ja det stod med i den sammanställningen.

SD:

Delar i alla fall.

Åkl:

Och den sammanställningen har vi väl förmodligen.

LL:

Ja, det har vi, det är någon vega.

SD:

Det är någon övergripande, det jag kommer ihåg är att det fanns någon övergripande bit
och  så  var  det  några  bitar  som  de  pratade,  som  man  ville…

Åkl:

Om ni då gjorde en genomgång av portföljen då.

SD:

Nej det gjorde vi inte.

Åkl:

Ni gjorde ingen genomgång.

SD:

Vi gjorde en genomgång av vissa positioner, där de hade haft, dom ville. Normalt sett
brukar Mikael König vara med på, om de hade haft det här. De har aldrig eskalerat.
Mikael var bortrest och bad mig komma ner. För att dom skulle behöva gå vidare i
bokslut eller i arbetet.

Åkl:

Jag förstår.

LL:

Jag kan visa den här då. Det är en från den 21 december när man gått igenom Dax,
Omx och Ericsson B och tittat på resultateffekter. Det här är en skärmdump, om säger,
den sidan.
Se bilaga D.

SD:

Det här tror jag aldrig att jag sett. Men däremot dom att dom här positionerna i sig, men
inte den här.

Åkl:

Om nu risk och trading har vissa skillnader i uppfattning och ni har ett möte.

LL:

Den heter alltså Vegaanalys 091221 och här framgår att man diskuterat med dig.
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SD:

Det var en diskussion, med när det gäller kunskapen om alla dom här bitarna, så har jag
i väldigt stor utsträckning förlitat mig på dom som kunde det bättre, så jag har aldrig
själv gjort bedömningarna på det sättet.

Åkl:

Och vilka personer hänvisar du då till.

SD:

Det är hela organisationen. Vi försöker bygga upp en struktur.

LL:

Jag kan säga att jag hänvisar till ett mail från Mikael König till Agneta Norgren den
091221 kl 19:43 och i den finns det då tidigare uppgifter.
Se bilaga D

SD:

Vad som hände var att vi byggde upp en organisation, som skulle ha dom här
kunskaperna  och  att  dom…

Åkl:

Är det några speciella, förlåt att jag avbryter, är det några speciella personer som du
närmast har i åtanke då, som du förlitade dig på?

SD:

Dels är det ju riskavdelningen i sig, dels att det att det fanns en kompetent
ekonomiavdelning, dels att vi hade två vd:ar som var trading ohörbart ansvariga, sedan
inte minst revisorerna. Att här befinner vi oss en vecka innan årsbokslutet, eller
årsskiftet ju, och det var ett av skälen till att vi hade KPMG. Det fanns många skäl.

Åkl:

Innan mötet, den 22 december, kan det ha varit då?

SD:

Jag tror att det var den 22.

Åkl:

Hade du på något sätt fått propåer eller signaler om att det fanns en problematik
värderingsmässigt här, inte bara att det är en komplex materia att värdera utan att det
kan kanske möjligen finnas anledning att fundera på om det verkliga värdet når upp till
bokfört värde?

SD:

Inte vad jag vet.

Åkl:

Inte vad du vet nej.
Det här mötet när ni sitter och ska gå igenom portföljen, då kan man tänka sig att din
roll, när nu två parter tycker olika här nu, risk kontra trading. Då skulle man kunna
tänka sig att din uppgift på något sätt kanske ska vara att medla eller modellera eller
eventuellt ha en egen uppfattning, kanske till och med bestämma. Hur ser du själv på
det?

SD:

Nej det är klart. För det första blev jag nedkallad i en roll jag normalt sett inte brukade
sitta i. För det andra så var det ju, nu kommer jag inte ihåg alla bitar, men där de hade
oenighet om värdering, där har jag för mig att vi i alla fall valde det som var mest
konservativ. För uppgiften var att ta det mest konservativa i alla.

Åkl:

Det mest försiktiga?

SD:

Försiktiga.
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Åkl:

Okej.

SD:

I dom bitarna.

Åkl:

Jag förstår.

KN:

Gjorde ni någon sorts omvärdering, eller vad menar du?

SD:

Nej, risk hade, om jag kommer ihåg, trading värderad portföljen, risk hade sedan en
avvikande uppfattning och jag kunde inte värdera dom här själv, ohörbart utan att
egentligen var den som är mest insatt i dom här ohörbart frågorna. Och dessutom skulle
vi ha ett årsbokslut ett par dagar efteråt som ska granskas av revisorerna och där hela
processen arbetar. Dessutom anledningen till att jag var med var att för att Mikael
König var bortrest och han ville komma vidare.

Åkl:

Revisorerna ska väl då, antar jag, granska den värdering ni har kommit fram til.

SD:

Dom ska granska att det är korrekt och att det är en rättvisande bild.

Åkl:

Det ni har tagit ställning till?

SD:

Att göra en rättvisande bild det hela.

Åkl:

Just det.

SD;

Så att, och i alla fall tror jag att vi valde dom, att risk hade mer försiktiga antaganden på
dom positionerna som vi tittade på.

Adv:

Än.

SD:

Än trading. Och då valde, ja att gå mot det försiktiga.

KN:

Alltså risks förslag?

SD:

Jag har för mig att det var det alltså.

Åkl:

Om vi hoppar lite i historien här och tar bara rent genrella linjer här nu. Du har hänvisat
till att du förlitat dig på ekonomi, t.ex. du nämnde ekonomiavdelningen. Och man kan
tänka sig då att värderingen av portföljen, den som så att säga har sista ordet, när det går
in i bokföringen, det skulle kunna vara ekonomiavdelningen, med stöd av t.ex.
riskavdelningen och att trading då egentligen inte är så involverad i processen när det
gäller att åsätta en prislapp som sedan skall in i bokföringen. Man skulle kunna tänka
sig det scenariot va. Eller så kan man tänka sig att det i praktiken skulle kunna fungera
så att trading åsätts en prislapp som sedan så att säga granskas av risk och att när den är
godkänd av risk så skulle den in i ekonomiavdelningen och bokförts. Vad är din
uppfattning om ert interna regelverk när det gäller prislappsaspekten.

SD

I alla år så hade, första värderingen gjordes av trading, löpande som sedan granskades
av risk och dom skulle garantera. Sedan eskalerades granskningsprocessen mot att
revisorerna granskar.

Åkl:

Ja, då kan man tänka sig att stegen här mellan trading och revisorerna.
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SD:

Ja är det en dyr risk ekonomi osv, det är den interna organisationen.

Åkl:

Ja och om.

SD:

Och om det fanns oenighet mellan risk trading så skulle det eskaleras upp i första hand
till vd.

Åkl:

Jag har läst någonstans att det vid årsskiftet 2008/2009 bestämdes att en viss nyordning
skulle ske, nämligen att ansvaret, prislappen för värderingen, den skulle då fokuseras in
på risk och ekonomi, inte på trading, att det fanns vissa synpunkter på att trading sitter
och gör prislapparna och att risk bara ska liksom ha en synpunkt på det. Förstår du vad
jag menar?

SD:

Ja..

Åkl:

Dom har den uppfattningen exempelvis från Crafoord att vid årsskiftet 2008/2009 så i
någon form av samspel med KPMG så har det då dragits upp en riktlinjen att trading
liksom inte ska vara prisbildande här på det sättet, utan det här ska mer aktivt anges av
risk, alltså värderingen görs av risk, inte av trading. Är det någonting som låter bekant?
Att man funderade i dom banorna i slutet av 2008.

SD:

Inte som du uttrycker det.

Åkl:

Hur skulle du vilja uttrycka det?

SD:

Att risk skulle säkerställa värdering, göra en egen bedömning av det och jobba aktivt
med det. Det var ju en  självklarhet  va…

Åkl:

Är det alltså ingen förändring som äger rum menar du.

SD:

Jag kommer inte ihåg.

Åkl:

Förlåt?

SD:

Det kommer jag inte ihåg.

Åkl:

För jag har när jag läst igenom olika dokument, t.ex. från risk, så säger man där att det
anges att vi motsätter oss inte tradings värdering och när man har det där i bakgrunden
då att kanske var så att man har bestämt med att risk gör en värdering och inte bara så
att säga motsätter sig eller ej.

SD:

Dom  tillstyrker  eller  avstyrker  värderingarna,  …det  var  så.

Åkl:

Och ekonomi då i det här sammanhanget, nu har vi alltså talat om hurvida det är trading
eller risk, som så att säga värderar, enkelt uttryckt. Ekonomi då, har du någon
uppfattning  om  huruvida  ekonomiavdelningen,  Arne…

SD:

Mattias Arnelund.

Åkl:

…Arnelund. Om dom har någon funktion där de självständigt granskar eller funderar på
värderingar som är åsatt. För jag kan nämligen inte i något dokument se några spår av
att ekonomi på något sätt varit engagerad i värderingsproblematiken.
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SD:

Nej, det tror inte jag heller på.

Åkl:

Så att det här, om vi återvänder till början av, när du säger att du har förlitat dig på olika
enheter inom organisationen, så nämnde du ekonomenheten.

SD:

Jo, men det är klart att en ekonomiavdelning har till viss del ett analys, jag menar att
man  sitter  med  siffran,  man  sitter  med….  Det  är  klart,  nej  de  har  inte  inputen  i  siffrorna.  
Det är risk som granskar, kommer från tradingen. Och hela den processen som jag tror
är beskriven också i..

Åkl:

Men såvitt jag förstår nu här. Jag kan ju ha fel, rätta mig gärna då, så har ekonomi
erhållit siffror som så att säga har granskats av risk och sedan har det bokförts. Jag kan
inte någonstans se att ekonomi har så att säga deltagit aktivt i värderingenprocessen.

SD:

Det tror jag inte att de har gjort, det tror jag inte att dom har gjort.

Åkl:

Så att når vi skall leta efter det reella så att säga input när värderingen så har vi hittills
trott att det liksom handlar om trading, risk och kommunikationen mellan dessa och
ledningen, så att vi har nog  inte  kunnat  se  att  ekonomi…  Är  det  en  riktig  bild  tror  du?

SD:

Det finns dom som är bättre att svara på det än jag, tror jag. Jag har inte suttit i det
dagliga, men för oss så är det klart, det är ett samspel mellan alla.

Åkl:

Jo, jag förstår.

SD:

Men hur  det  gick,  exakt  på  det  dagliga  basis,  är  det  dom  som  är  bättre…

Åkl:

Såvitt du känner till så har inte ekonomi aktivt suttit och värderat på det sättet som att
dom t.ex. har granskat och överprövat risks ställningstagande?

SD:

Jag  vet  inte  det…

Åkl:

Nej.

SD:

helt enkelt.

Åkl:

Vem skulle veta de bättre än du?

SD:

Mattias Arnelund och Mikael König och Agneta Norgren och revisorerna. Dom som
jobbat i det dagliga med det.

Åkl:

Jag förstår.
Om vi återvänder till mötet den 22 december, när du träffar risk och trading och dom
har vissa avvikande synpunkter, så, jag sa det inledningsvis då att ni inte gick igenom
alla positioner utan tittade bara på vissa. Är det..?

SD:

Det är så jag kommer ihåg det.

Åkl:

Ja. Och dom som ni tittade på då, vilka kan det ha varit?

SD:

Jag kommer inte ihåg exakt.

LL:

Vi kan ju titta här igen då.
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SD:

Det var några stycken där dom hade olika uppfattning om hur det skulle värderas.

Åkl:

Jag förstår.

SD:

Och det var väl, vad jag vet, det var att det var optioner som var rätt när också, vad
heter det lösenkursen, men jag har inte den exakta, för det här var ett möte som var
dagarna innan jul, det var ett möte som jag blev nedkallad till och det var ett möte som
rörde någonting som jag egentligen inte var min hemmaplan.

Åkl:

Och om man säger så här då, att det är naturligt att man då naturligtvis i det
sammanhanget tar upp ett resonemang om där risk och trading har olika uppfattning.
Det ligger väl i sakens natur att måste ha talat om dom.

SD:

Det fanns något underlag på vilka papper de hade olika uppfattningar på.

Åkl:

Ja förstår.

SD:

Därför kan jag inte komma, jag titta på det. Men det fanns ett underlag på vilka papper
de hade olika uppfattningar på. Därför kan jag komma, jag kan inte titta på det. Men det
fanns ett underlag från någon på vilka poster de hade olika uppfattning om. Och det var
därför Mikael König bara gå dit också, för att de hade olika uppfattning.

Åkl:

Är ditt svar att det som ni så att säga gick igenom och koncentrerade er på det var dom
positionerna…

SD:

Där de hade olika uppfattningar.

Åkl:

Okej.

LL:

Var dom nära i tid då, dom positionerna?

SD:

Jag  kommer  inte  exakt  ihåg  och  jag  har  inte  heller  kvar  några…  Minnesbilden  är  
dagarna innan jul i mitt, uppe på Öresund så är det rätt mycket rent allmänt och det var
dessutom meningen att jag också skulle åka iväg på julferier, så jag har inte exakt.
Alltså minnesbilden av vilka positioner det var vi pratade om i det. Men någonstans så
borde det finnas någon som talar om vilka positioner som var huvud.., som också
ändrades.

Åkl:

Det  har  du  papper…

SD:

..och som också ändrades senare.

Åkl:

Jo, vi är inte här för att testa några minneskunskaper, utan mera, det har vi ju papper på.

SD:

Jag tror att det var någon som ändrades ju.

Åkl:

Ja precis. Man kan ju också tänka sig att man i det här sammanhanget talar om sådant
som man kanske inte har olika uppfattning om från risk och trading, men som har stor
betydelse för värdering av portföljen, man kan tänka sig mycket stora positioner.

SD:

Mm.
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Åkl:

Där bokfört värde skiljer sig väsentligt från marknadsvärdet, enkelt uttryckt, minns ni
om ni hade sådana.

SD:

Väldigt översiktligt, så hade vi det. Och det är klart, eftersom jag inte kan det heller, så
ville man att det skulle verifieras också att det var rätt, det som fanns. Ohörbart att
följde rätt princip.

Åkl:

Jag har här en beskrivning som Crafoord tecknat ner i september 2010 om just det
mötet och då anger då Crafoord att dom gick igenom portföljen option för option, men
det är inte din minnesbild?

SD:

Nej. Däremot vet jag inte om dom hade längre möte också, än jag var med på.

Åkl:

Men han anger här ett möte med Dahlbo, Norgren, Crafoord, mellandagarna. Sedan
anger då Crafoord att det var uppenbart att Dahlbo utan problem förstod att det
existerade betydande skillnader mellan den av banken tillämpade teoretiska värderingen
och en marknadsvärdering, så formulerar Crafoord det.

SD:

Mm. Jag vet inte vad han, att det fanns skillnader i värde, det var ju det som vi också
granskades, t.ex. i den så kallade egen. Vi har ju också tittat på att den s.k. edgen i
många fall visat sig vara helt annorlunda när man har ohörbart. Den fick mindre och
mindre, att den inte fick någon uppmärksamhet. Det ena var att vi jobbade med den
med KPMG, som hade att titta på det då. De hade också förklarat för oss att det var
mycket fel i den. Därför hade vi blivit mer, det är mycket som är felpris ohörbart. Det
är mycket priser som saknas. Då skall den justeras och så vidare. Och sedan också, vad
jag inte kan ta ställning när man sitter och bara tittar på, det är också vilka positioner
som går emot vartannat. Alltså om du har positioner åt ena hållet, vad är då åt andra
hållet, om de hedgar eller arbitrage och sannolikhet att de skall inträffa och hela det här
dom räknar på daglig basis med sina data orc:arna.

Åkl:

Men det där är väl egentligen mera ohörbart handelsstrategier och säkring av risker?

SD:

Jag tror inte att det är, enligt min uppfattning är det ohörbart. För det måste vara att ge
en helhetsbedömning av det. Det är så vi fått det presenterat också, när vi haft det ner i
Tyskland. Den här värderingen, att du måste se helheten i det hela. Du kan inte plocka
ut. Det är åtminstone jag har fått. Du kan inte plocka ut ett, det kan bli hur fel som helst.

Åkl:

Det som jag läste upp med, som handlar om att förmågan att så att säga begripa vad
man håller på med, formulerade Crafoord sig att du utan svårighet kunde då ohörbart
vissa saker och vi har inte med oss den här nere men vi har då lagerstams uppfattnings
som hon då har givit till Finansinspektionen. Att hon uppfattat dig som kunnig. Den
exakta formuleringen kan jag inte.

SD:

Jag tror att, som jag uppfattade det var att hon. Men alltså att jag tid, tagit mig an och
försökt hjälpa henne i arbetet. Om hur det verkligen, dom frågor som dök upp i maj,
april-maj där, 2010 och att få. Övriga i styrelsen var i chocktillstånd. Det är därför jag
kommer ihåg att hon sa det där med chocktillstånd ohörbart vad hon avsåg.

Åkl:

Får jag fråga, satt du i revisionsutskottet?

SD:

Ja, det gjorde jag.
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Åkl:

Satt du i avvecklingsgruppen?

SD:

Ja. Avvecklingsgruppen satt jag och ohörbart att vi skulle tillsätta i april. Namnet kom
till för att vi skulle säkerställa avvecklingen fram till, vi hade en plan fram till 2011,
som tanken var.

KN:

Du säger att ni startade trading 93-94 och så kom ni fram någonstans där ni, vad jag
förstod, delade på tradings portfölj.

SD:

2000, ja där 2007 var det.

KN:

Varför gjorde man det?

SD:

Därför att det fanns en del långa. Det var två bitar som var tydliga och tydligare. Och
det ena var väl att det här löpande, sedan market making biten, några som jobbade.
Sedan så var det en bit där det var långa kontrakt där man, där man försökte sig. De
hade legat och jobbat med det i alla år, fel prissättning mellan långa optioner och korta
optioner, eller instrument. Och som då blev, tog mer uppmärksamhet och som då
Fredrik skulle se till att den avvecklades. För det var lite två olika. Den ena var mer
långsiktig och den var ohörbart dagligen och trada och ställa priser i, aktier och
optioner. Det var på förslag från ledningen. Att göra på det sättet, att man skulle kunna.
Den här market making biten den skulle renodlas.

LL:

Var det då den här FC portföljen uppkom?

SD:

Just det.

Åkl:

Jag har en uppgift om att det är i februari 2009, men?

SD:

Ja, men det var väl det här långa, delas exakt, men det var väl Tamer Torun blev väl
tradingchef, när blev han det, 2009 va? Och det blev det tydligt. Men Fredrik hade
jobbat  mycket  så  innan,  med  att…

Åkl:

Jag förstår.
Den mer formella uppdelningen i så att säga tradingportfölj och FC portföljen, dvs
problemportföljen.

SD:

När dom här långa, det var 2009 va.

Åkl:

Ja just det, i februari.

KN:

Vad var beslutet då, när man liksom delade upp, vad skulle man göra med det här så
kallade FC-portföljen då?

SD:

Avveckla den i ordnade former.

KN:

Skedde så då?

SD:

Både ja och nej. Det var väl därför vi i april tyckte att det tog lite längre tid och
ohörbart.

Åkl:

April?
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SD:

2010.

Åkl:

2010.

SD:

När vi tillsatte den här gruppen.

Åkl:

Vi har exempel på meddelanden till KPMG under 2009, att den här portföljen då, FC
portföljen, att den är under avveckling och att den beräknades i princip i stort sett vara
avvecklad vid årsskiftet 2009/2010. Är det någonting som låter bekant?

SD:

Vi fick ju den, samma rapporter till styrelsen i olika omgångar, att den är under
avveckling den går in i ett intensivare skede osv. För att stänga dom här långa
positionerna, såsom hedgades, det var det också.

Åkl:

Kunde ni efter ett sådant meddelande då eventuellt notera att en utveckling i den
riktningen ägde rum.

SD

Vi gick aldrig in och tittade i det här utan.

Åkl:

Nej, men volymen så att säga. Att man har en portfölj, ja en miljard eller vad man nu
kan säga brutto tillgångar och skulder och portföljen då inte blir mindre, kanske till och
med större. Är det någonting som har förekommit och diskuterats i styrelsen att
avvecklingen kanske inte äger rum som planerna var?

SD:

Nej vi hade ju inga planer, utan det var färdriktning, alltså vilken riktning det skulle gå.
Och det hade vi väldigt stort förtroende för, ledningen och för Fredrik. Så länge vi inte
fick några andra signaler, sedan var det vissa frågor som dök upp, ohörbart som vi
tyckte vi ville titta på. För det rullade, det blev ju. Det tog längre tid.

Åkl:

Jag förstår.

SD:

Det fanns ju, vilket också finns med i domumentation. Men att vi är på väg åt rätt håll.

Åkl:

Är det, angående din minnesbild att det finns då resonemangen KPMG under 2009, om
den här avvecklingen, som uppenbarligen då inte ägde rum, för det kan man se på
händelseutvecklingen sedan. Är det ingenting som ni har diskuterat i styrelsen?

SD:

Inte att den inte ägder rum, utan att den är på väg åt hållet. Sedan volymer, alltså det här
med brutto och netto. Där måste man ju också tillsammans och här. Det går inte helt att
bedöma från bruttopositioner eller om det gäller ohörbart har jag i alla fall haft
uppfattningen, därför att det kan vara så helt olika instrument. Vi var ju tvungna där. Vi
har litat väldigt mycket på hur man har och sagt att det varit på väg åt rätt håll.

Åkl:

Har någon sagt det, att den är snart avvecklad? Eller hur menar du?

SD:

Ja Fredrik har vid flera tillfällen under åren sagt att vi är på väg. Nu går vi in i ett
intensivare skede av avvecklingen ohörbart. Och även Mikal Köning.

Åkl:

Kunde ni inte då i ett sådant besked också notera att så också skedde i verkligheten?

SD:

Vi hade kunnat se det på det sättet.

KN:

Din uppfattning är alltså att, vad är din definition på avveckling av portföljen.
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SD:

Det var att den delen skulle dom stänga, dom här långa kontrakten som dom hade dom
skulle var avvecklade den delen. FC portföljen som den då kallades att den skulle vara
avvecklad under 2011 var det sista.

KN:

Kan man sätta likhetstecken att den minskar i omfång också.

SD:

Nej på väg, om den minskar eller exakt omfång det hade vi väldigt, alltså. Den skulle
avvecklas och i vilken takt man kan göra det, det måste man sitta som handlare och
bedöma.

KN:

Men den information du fick om hur den avveckling.

SD:

Det var alltså att den minskade och att den hanterades, och att den gick åt rätt håll. Men
under  vissa  perioder,  vi  ökade  limiterna…,  för  att  han  skulle  kunna  stänga  positionerna  
på ett vettigt sätt. Det var väl illikviditet i marknaden där, vi fick besked om att det går
åt rätt håll.

KN:

Rätt håll, är det att den håller på att avvecklas.

SD:

Att den håller på att avvecklas.

Åkl:

Men om ni då får listor över innehaven, som då inte tyder på att det minskar, är det
ingenting ni har reagerat på?

SD:

Jag kan inte säga att dom har, om det har varit. Får du rapport om att den håller på att
avvecklas och det är rätt, åt rätt, så kan jag inte, jag kan inte överpröva strategin inom
ramen för tradingen.

Åkl:

Har du möjligheter om att anvisa oss hur vi skall kunna få eventuella email eller annat
som då skulle innehålla den typen av information.

SD:

Enligt styrelseprotokollen, för det har varit uppe för diskussion på styrelsen. Det har
varit uppe för...

Åkl:

Och det står där att..

SD:

Jag vet också att i början på 2010, var det något protokoll där vi har, att Fredrik är uppe
och redogör för tradingen, att nu går vi in i ett intensivare skede och skall vara
avvecklat 2011 enligt planen.

Åkl:

Jag förstår. Och det är under 2010 det.

SD:

Även tidigare men alltså, det är de uppfattningen vi haft, att han arbetar med det här och
vi har förstått att utifrån att likviditeten ohörbart men att han visat väldigt, han har varit
kunnig.

Åkl:

Har ni under låt oss säga 2009, resonerat i termer av hur man tänka sig att den här
avvecklingsaspekten, den eventuellt fördröjas av att man tycker att, om vi avvecklar nu
så kommer det att komma en förlust. Om vi väntar lite så kanske det inte blir så stor
förlust. Alltså om man säger, idag om vi avvecklar hela portföljen, så kommer det att
kosta en del på resultatet. Eller så kan man tänka, okej idag kommer det att kosta
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mycket, men om vi väntar lite så kanske det rätar upp sig. Har du något minne av att ni
under 2009 har haft sådana resonemang, inom styrelsen, du mot..
SD:

Vid något tillfälle så är det klart att man frågar, vad skulle det kosta om man bara
stänger det så här, för man vet att då, du tar för det bästa priset om du, men vad skulle
det kosta? Och det är klart att det har vi haft vid något tillfälle en sådan diskussion.
Därför att man tycker att, vi förlorade flera kvartal, så var det förluster i trading och det
gjorde också att det blev en negativ blandning, mycket av annan verksamhet går bra,
han visade förlust på 10-20 miljoner, så tog det bort lite fokus också, eller
uppmärksamhet på den. Och då var den sådan, jag vet att jag vid något tillfälle, vad
skulle, om man bara gjorde så här?

KN:

Fanns det något mandat överhuvudtaget för att ta förluster?

SD:

Jag förstår inte?

KN:

Hade man något beslut om att man kunde ta förluster i den här portföljen?

SD:

Ja du tog ju förluster..

KN:

För att stänga ned?

SD:

Men du tog förluster hela tiden. Det blev ju, varje dag så var det risk att man förlorade
pengar. Det ingår i trading. Ibland tjänar du ibland förlorar du. Och vi förlorade..

Åkl:

Får jag bara skjuta in en sak här när jag sa att KPMG fått viss information om
avvecklingsplanerna. Och i vår genomgång, eller ekonomens genomgång av
revisorsakten då finns det ett pm från den 30 juli 2009, från ett möte mellan KPMG och
HQ-risk. Och där anges, att avvecklingen av tradingportföljen pågår och att merparten
kommer att vara utsträckt eller i frontmånaden per 2009-12-31. Det leder mig till
funderingen till att sommaren 2009 på något sätt har tagit ett mer aktivt beslut på något
sätt, att nu ska vi avveckla.

SD:

Tog inga sådana, det togs aldrig några sådana beslut , utan det var ett stort förtroende
för att tradingen och ohörbart hanterade det riktigt. Utifrån optimala förutsättningar.

Åkl:

Vi har en uppgift från Crafoord om att han ville stänga sommaren 2009, men att det,
han fick inte det. Det skulle kosta för mycket.

SD:

I vilket sammanhang hade han ohörbart.

Åkl:

Den exakta mötesformen har jag inte klart för mig. Men jag har den uppgiften och du
kan säga att den är fel eller.

SD:

I så fall är den fel.

Åkl:

Den är fel?

SD:

Det har aldrig varit några sådana diskussioner.

Åkl:

Jag förstår.

KN:

Har det över huvud taget aldrig förekommit några diskussioner om att stänga ned den.
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SD:

Inte vad jag deltagit i. På det sättet. Diskussioner om att stänga har det varit hela tiden.

KN:

Men jag menar mer precist?

SD:

Nej, utan hela tiden har det varit ett stort förtroende för att dom jobbar med och en
förståelse för att den här omvärlden och likviditeten i marknaden.

LL:

Vi diskuterade tidigare om ett möte som var efter den 21 december och som
uppenbarligen har att göra med när ni har tittat på positionerna, dom som ligger i mars
och juni bl.a. och även januari 2010 i daxoptioner. Och jag har här en
mailkommunikation och då har Agneta Norgren den 2010-01-08 i ett mail till Nina
Hernberg och Per Börgesson, som handlar om risks synpunkter på tradings värdering
per 2009-12-31 skrivit.
Se bilaga I
”Micke  vill  träffa  oss  tillsammans  med  SD  kl  08:15  måndag  –Kan du närvara?
Jag har gjort ytterligare några smärre justeringar i testen samt lagt till sist att FC åter
tagit ställning.
SD är av uppfattningen att Risk sagt sig vara nöjda med en sänkning från 27,5 till 25 av
Mars (han undrar också var de 80 MSEK försvann som det omstället borde ha lett till)
Den tankning som användes vid tillfället –var  är…
Sedan fortsätter mera i medelande här också, men jag ska komma tillbaka till dom där
80 miljonerna.
”En  justering  som  gjorts  efter  det  mötet  är  att  ODAX  januari  ställts  om  till  22  från?  (jag  
har inte kollat ännu).
Nordgren tillägger i ett nytt mail.
”SD,  MK  vill  också  se  volla  utvecklingen  efter  årsskiftet.  Per tankar aktuell portfölj
med  data  idag”
Sedan den 2010-01-11 har Agneta Norgren skickat mail till Stefan Dahlbo och för
kännedom till Fredrik Crafoord.
”Du,  jag,  Per  och  Fredrik  träffas  den  22/12  på  förmiddagen.  Till  stöd  för  diskussionen  
hade vi bifogad fil  relevanta  rader”  och  då  är  det  Odax  januari  2010  och  Odax  mars  
2010 och Odax juni. Du kan få titta på dom här mailen om du vill.

SD:

Nej men jag.

LL:

Men vad jag ville komma tillbaks till. Dom här 82 miljonerna. Dom finns då här i mars
optionerna. Alltså om man ändrar vollan ifrån det ni hade tidigare 27,5 till 25 så kostar
det 82 miljoner, om man har rak volatilitet.

Åkl:

I bokföringen.

LL:

I bokföringen. Det kostar 82 miljoner. Och det här är inga konstiga siffror. Det är ju hur
lätt som helst att räkna på sådant här och det är presenterat i en sådan form också så att
man behöver inte kunna särskilt mycket för att förstå vad det innebär.
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SD:

När..

Adv:

Vad är frågan?

LL:

Du sa att, du pratade att inför årsskiftet att ni tittade på värderingar. Och uppenbarligen
har du varit med i diskussionerna ganska intensivt om värderingen av dom här
positionerna.

SD:

Men det var några positioner som var, där de hade olika uppfattningar. Där risk ville ha
en konservativ, försiktig värdering. Och jag kommer inte ihåg exakt vilka det är. Det
har du. Och vilka dom positionerna var och där vi också ville. Alltså vårt, hela tiden har
varit att det skall vara en konservativ och rättvisande bild.

LL:

Men om man här i så fall den 21 december skulle ha ställt om dom här optionerna med
lösen januari, mars och juni, så framgår det här att, om man använt sig av rak volatlititet
till dom priser som fanns i marknaden, om man lagt sig vid index helt enkelt då, vad
vollan var där, då har det kostat 240 miljoner.

Adv:

Men vad är frågan?

LL:

Ja frågan är, dom här diskussionerna har du varit med och fört.

SD:

Men vi har inte diskuterat, alltså man kan inte plocka. Jag kan säga så, man kan inte
plocka.

LL:

Men varför presenteras det här för er då?

SD:

Men det har inte presenterats på det här sättet. Vi hade en diskussion om några. Jag blev
nedkallad på ett möte där de har ett par pos.. Jag kan inte plocka ut en bild från en
helhetsbild så att säga på det sättet. Dessutom, som jag har sagt, har jag. Jag utgår hela
tiden från att det här korrekt material och det som ligger i det hela är korrekt och att det
också ska granskas och prövas. Dom här veckorna som vi befinner oss i här. Och jag
kan inte göra en bättre bedömning utifrån det.

LL:

Vi kan gå till, det var ett styrelsemöte den 28 januari 2010. På det här styrelsemötet
framgår då att, per den 21 december gjordes en avstämning som presenterades för FC
och Stefan Dahlbo (det står i protokollet alltså) den 22 december, varvid särskilt Dax
januari. mars, juni och december diskuterades. FC ändrar efter mötet mars och inför
balansdagen även januari. Januari kom enligt de riktlinjer som föreslagits att falla in
under aktiv marknad.
Se bilaga J.
Och inför det här mötet har mötet har presentationer i XL skickats till
konferensrummet. Som jag förstår är det den senaste uppdaterade informationen,
eftersom det gått till konferensrummet.

SD:

Det antar jag.

LL:

Hade nog en i färg här också, dom är lättare att se då. Det är presentation Odax mars, i
punktform som visar (det är den du ser på den där) som visar en teoretisk volatilitet om
25, dvs efter FC sänkning. Den där säkningen som vi pratade om tidigare här.

SD:

Som var enligt risks förslag.
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LL:

I punktform visar en teoretisk volatilitet om 25, dvs efter FC:s sänkning, fortfarande var
dock den implicita volatiliteten vid årsskiftet, den 30 december, 3 procent lägre. Den
kan man ju se i den här ganska enkelt.

SD:

Mm.

LL:

Den här har uppenbarligen presenterats för styrelsen och går man in och tittar i dom här
tradinglisterna var det lite drygt 3 procent, det var 3,02 procen och går man också in i
listerna så ser man att.
Ja på en annan flik, nästa flik så i stapelformat, framgår att vegat för mars då var minus
närmare 40 miljoner, det ser du här borta. Går man in i listorna ser man att det är
37 976 966 kr. Det kan man se på en sådan här volatilitetsgenomgång den 20091230).
Multiplicerar man det här så blir det då 114 miljoner, 3 gånger, vara vid rak volatilitet,
på det sätt man räknat med här, fast här har man tagit med juni också.
Fördes diskussioner om det här.

SD:

Det har inte förts några diskussioner. Alltså det var en avrapportering.

LL:

Men varför skickar man.

Adv.

Han måste få svara. Han måste få svara. Du frågar om det fördes någon diskussion.

SD:

Nej, det har inte förts. Det har varit en avrapportering av att säkerställa att man haft en
transparant redovisning.

LL:

Det är vd:n som presenterat det här då på styrelsemötet?

SD:

Vem som presenterat vet jag inte. Vad står det här. Det är Nina.

LL:

Vi har i och för sig styrelse..

SD:

Jag vet inte om det är Agneta Norgren eller Nina Herngren, eller Mikael König själv
drog det, eller Per Börgesson. Jag tror inte det var Per Börgesson, någon av de andra tre
skulle jag misstänka, men jag kommer inte heller ihåg exakt hur den presenterades.
Men att dom analyserade och försökte göra en bedömning och ge oss ett riktigt
underlag. Det var en del av arbetet, att säkerställa att det.

LL:

Ser man då på juni, nu finns det ingen punktlista för juni, med det finns i stapelformat
och där är det 40 miljoner som är vegat.

SD:

Nu vet jag inte hur man skall tolka det här eller. Ja trenden är ju att det är mycket
mindre i slutet på januari också, det innebär också en av bitarna med det här med att
arbeta ned, att sätta en vettig värdering bygger på att det skall rätt när det stängs också i
helheten.

Åkl:

Hur då menar du.

SD:

När vi tittar på kurvan.

Åkl:

Du vet när det stängs. Men när man tänker sig årsskiften.
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SD:

Men det ska vara rätt hela tiden. Det ska självklart vara rätt hela tiden. Och det är därför
vi också.

Åkl:

Aspekten med hur det ska bli när det stängs, hur kommer den in i bilden?

SD:

Nej med det är en portfölj. Det är en portfölj av alla bitarna. Men självklart skall det
varar rätt hela vägen. Det är därför vi har, hade också revisorerna, som var bäst på det
där. Som också hade många andra kunder, som var i samma, tradingportföljer.

LL:

Men varför kom man fram till att värdera ner mars, det hade gjorts innan det här, från
27,5 till 25 men inte juni. Alltså varför kom ni fram till att värdera ner mars 27,5 till 25
men inte titta på juni eller värdera om juni?

SD:

Det vet jag inte.

LL:

Vad hade det inneburit om ni värderat ner mars och värderat om juni?

SD:

Det vet jag inte.

LL:

Men det kan inte vara så svårt att veta det eftersom framgår av dom här punkterna.

SD:

Fortfarande, jag kan inte sätt mig och göra en värdering.

LL:

Jo, men du hade i mail skrivit här, eller i mail som vi har läst, från Agneta Norgren att
du frågade efter dom här 80 miljonerna. De var ju med på diskussionen uppenbarligen.

SD:

Det mailet, dom 80 exakt vilka dom var och varför. Att jag ställer frågor för att jag vill
att det skall vara korrekt.

Åkl:

Vi vet att ni diskuterade Odax januari, mars, juni. Sedan kom även december in på ett
hörn. Men det är framförallt januari, mars och juni. Där fanns det lilla problemet att en
värdering som är aktuell här är då inte konsistent. Juni värderas till en lägre volla än
mars. Alltså det blev ett litet problem rent ohörbart, januari mars juni. Juni är vad jag
förstår utställda. Alltså skulder. Mars är vad jag förstår innehavda, dvs tillgångar. Och
då kan man tänka sig att om man värderar upp eller bibehåller en hög värdering på
tillgångar och sedan inte i konsekvens med detta låter skuldsidan påverkas av
bedömningen, så kanske det uppstår ett problem.
Jag ser att advokaten skakar på huvudet här. Hur ska jag tolka det.

Adv:

Att jag inte förstår vad du menar.

Åkl:

Näha.

Adv:

Men det är inte jag som skall förstå.

LL:

Men om man tittar på det här stapeldiagrammet, som vi pratade om, så var det för juni,
vid årsskiftet, så är vegat 40 miljoner. Det innebär ju att varje procents förändring av
vollan kostar 40 miljoner, eller tjänar man 40 då. Den diskussionen måst ju ha förts?

SD:

Inte på det sättet. Vi plockade inte ut normalt dom här bitarna. Vi ville att hela helheten
skulle vara korrekt. Därför hade vi dom här som jobbade med det. Och jag har inte
suttit och plockat ut och gjort några bitar om att. När det här granskas sedan av KPMG
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av deras specialister. KPMG har Investor, dom har Brunner och Parnters, dom har
bankerna osv. så att dom kan det här. Då har vi hela tiden att dom skall säkerställa och
tillsammans med vår organisation att det var en riktig värdering.
LL:

Men ni har ju ganska intensivt diskuterat volatiliteten för t.ex. mars då inför årsskiftet.

SD:

Jag var med på den här diskussionen den 22 då jag blev nedkallad för att dom hade
olika uppfattning, men det är enda gången jag varit med om en sådan diskussion.

LL:

Då var ni överens om en sänkning med 2,5 procent.

SD:

Det var vad risk hade förslagit.

LL:

Då fördes ingen diskussion om att man skulle värdera om juni?

SD:

Jag kommer inte ihåg exakt vilken diskussion som fördes, utifrån det. Utgångspunkten
hela tiden har varit att det skall göras en rättvisande bild.

LL:

Tittar man på juni då, med 40 miljoner i vega så kan man se från dom här tabellerna att
juni värderats till 20, det kommer du säkert ihåg, att ni lagt 20 som volatilitet.

SD:

Jag har inte lagt 20.

LL:

Nej, men att HQ har gjort.

SD:

Jag kommer inte exakt ihåg, men säger du att det var 20, så var det.

LL:

Men den implicita volatiliteten vid at the money, alltså där index ligger, den låg då
23,29 och det skulle ha gjort en värdering om drygt 132 miljoner och ni värderat
junioptionerna till rak volatilitet at the money, alltså där priserna fanns.

SD:

Och påverkar det något annat också.

LL:

Ja det skulle ha påverkat resultatet med 132 miljoner?

SD:

Är det några andra bitar som också påverkas? Är det, var det det?

LL:

Det räcker väl det om det påverkar resultat.

SD:

Men man kan väl fortfarande plocka ut. Det var ju dom siffrorna som reviderades och
gran…  Man  kan  inte.  Det  är  väl  svårt  också  att  bara  plocka  ut.

LL:

Men frågar är ju, varför in hela tiden konsekvent valt värdera upp dom positioner som
är innehav och ner dom som är utställda?

SD:

Det kan jag inte svara på om det skulle vara så

Åkl:

Ja men man ser ju på dom genomgångar ni har, att koncentrerar er på dax och det är
juni mars och januari. Och det är ju där också diskrepansen ligger mellan bokfört värde
och edgen. Det är ju så, att merparten av den edge som existerar är ju just dom här
positionerna. Då har vi dragit slutsatsen att ni kanske har uppfattning dom positionerna
som lite mer problematiska än dom som inte avvek från marknadsvärde.
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SD:

Nej därför att, risk har ju haft som uppgift att granska hela portföljen löpande. Och
trading att jobba med den löpande. Och vi har inte gjort några andra bedömningar om.

LL:

Dom här siffrorna ur stapeldiagram och i punktform. Dom är ju hämtade ur sådana här
tabeller som risk presenterar då.

SD:

Men då har ju utgångspunkt hela tiden varit att allting görs enligt konstens alla regler
och med dom bästa specialister för att göra den bedömningen, att det är rätt.

Åkl:

Okej, så att om vi övergår lite till fråga om information som har givits till styrelsen
under dom i målet aktuella åren, 2008, 2009, 2010. Kan man då tänka sig att styrelsen
har fått informationer om tradingportföljen på olika sätt. Man kan tänka sig
vegarapporter, man kan tänka sig edgerapporter osv. Skulle du kunna beskriva lite om
hur informationsflödet till styrelsen gått till.

SD:

Det är två bitar. Det ena är muntligt och det andra är skriftligt. Och det är från
huvudsakligen, från risk löpande, avrapportering, sista året i skriftlig form.

Åkl:

En fråga till förhörsledaren om vi har med oss den här tablån på vilka dokument som.

LL:

Ja det har vi.

SD:

Sedan den andra biten är, och där är med dokument, sedan det andra är via vd och tredje
är via trading och ohörbart framförallt huvudsakligen och det fjärde är via
avrapportering från revisorerna.

LL:

Vi har en presentation här som vi har hittat i datorer, vad som lämnas ut. Nu kan jag
inte svara på när den här är uttagen i tid. Det går väl att plocka fram, men jag kan inte
säga på rak arm.
Se bilaga B.

Åkl:

Det har då angivits starttidpunkter för dom här. Om man då tittar på riskrapporter, som
står på första bladet, så finns det då vissa, rapporter till vd står det här. Vi har även en
lista som angav till styrelsen.

LL:

Ja det finns ju här, på sid två framgår det vad som är styrelsematerial och vad som är
pm inför styrelsemöten.

Åkl:

Utan att gräva ned sig, fick styrelsen information att tradingportföljen, det bokförda
värdet avvek från en enkel jämförelse med dom marknadsdata som var tillgängliga,
alltså edgen. Fick ni rapport om detta. Fick ni information om detta.

SD:

Ja det har det varit ibland.

Åkl:

Ibland?

SD:

Jag kan inte säga att det varit till varje styrelsemöte, men det har varit löpande, säger
jag.

Åkl:

Fick ni vegarapporter till styrelsen.

SD:

Mer osäkert, men det har varit en del rapporter.

Åkl:

Ja. Har styrelsen under 2009 diskuterat den här diskrepansen som man kan utläsa ur..
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SD:

Edgen har aldrig varit. Edgen har alltså inte varit föremål för diskussion, utan den har
varit föremål för, bl.a. i samband med årsbokslutet 2008/2009 när KPMG gjorde
ohörbart att granska också, att det.

Åkl:

Hur uppfattade ni då den här edgens betydelse när det gäller som benchmarking.

SD:

Edgen fick väldigt liten uppmärksamhet.

Åkl:

Jag har sett en uppgift om att, enligt instruktionerna så skulle en edgeförändring på 25
miljoner, den skulle då särskilt analyseras. Är det något som låter bekant?

SD:

Edgen analyserades i det löpande dagliga arbetet. Men i styrelsen så har vi förlitat på
dom analyser som har gjorts av KPMG. Som också finns tror jag med i olika material.

Åkl:

Enligt det här dokumentet då som du har framför dig, så finns under riskrapport, så står
det edgeförändringar trading, som en liten rubrik. Nu har vi bara tillgång till dokument
som avser rapport till vd. Kan du erinra dig om vd. Har ni fått information från vd, när
det gäller sådant som skall kopplas till edge..?

SD:

Alltså edgen fick väldigt liten uppmärksamhet. Och det är efter den analys.

Åkl:

Men vegat då?

SD:

Och vega hade mer uppmärksam under våren 2010, när marknaden också blev mer
orolig.  Då  började  Mikael  också…

Åkl:

När  det  gäller  styrelsen…

SD:

Förlåt, för vega blev, det var mera när marknaden började bli väldigt slagig, så började
även Mikael flagga för.

Åkl:

En allmänt övergripande fråga. Din uppfattning om huruvida styrelsen, de olika
individerna här hade klart för sig på vad sätt man lägger för vikt vid edgen, att en
diskrepans mellan edgen och boförts värde. En diskrepans som då kan översättas till
skillnaden mellan vad marknadsdata säger och bokfört värde säger.

SD:

Men det var därför den analyserades av KPMG.

Åkl:

Men förstod styrelsen begreppet edge? Ohörbart fråga men.

SD:

Nej det är en bra fråga. Nej det tror jag vi inte har utifrån den tolkningen du helt.

Åkl:

Men att edgen är skillnaden mellan marknadsdata, låt oss säga en dag där det inte blir
avslut så kan man tänka sig att det finns köp och sälj osv. Och man gör en del körning
mellan portföljens bokförda och sedan tar ut dom här rådata ur orcen, så får man fram
siffror och om man lägger ihop alla dessa siffror så hamnar man på en summa.

SD:

Men rätt ofta också när man tittade på så var det en massa bitar som hade blivit, där det
inte fanns några priser alls, som gjorde att man blev. Och därför löpande. I den analys
som KPMG gjorde, som gjorde att edgen fick en liten betydelse, uppmärksamhet. Det
bygger på det analysarbete de hade gjort med det och rekommenderat oss.

1. Förhör, inskannat., 2011-11-28 10:00 diarienr: 9000-K1634-10

39
Åkl:

Men alltså själva begreppet edge och vad det synes vara ett mått på, har det varit
någonting styrelsen varit medveten, vad begrepper är, eller vegan.

SD:

Det har ju varit uppe i samband KPMGs revisionsgenomgång framförallt. Sedan får var
och en svara för sig.

Åkl:

Fick du intrycket att KPMG då, när du säger att edgen har inte så stor betydelse, har du
fått någon uppfattning, antingen då 2009 eller tidigare. Kanske till och med när det inte
var Dyrefors, att en stor edge skulle kunna innebära ett visst problem i sammanhanget, i
revisionssituationen?

SD:

Det var Kaj Nackstad tog upp edgen och ville att den skulle gås igenom ordentligt,
vilket också gjordes. Och det var efter det sedan också som den fick mindre
uppmärksamhet. Jag har uppfattat det att dom lagt mycket tid här tydligen på att
säkerställa att den är, att den inte är något problem.

Åkl:

Jag förstår. Det här namnet du nämnde, vem var det.

SD:

Kaj Nackstad. Kaj var revisor i HQ innan Johan Dyrefors.

Åkl:

Just det.

SD:

Kaj gick i pension, men är en av de mer erfarna revisorerna i Sverige och satt också
som revisor i ohörbart (kan vara Investor). Och där i ohörbart har de en stor
tradingportfölj, och det var ett av skälen till att vi också gärna ville ha dom var att han
inte bara skulle se HQ isolerat utan ha kunskap från institut med motsvarande
frågeställningar.

Åkl:

Har du läst Caroline Neuraths bok.

SD:

Nej, jag har inte gjort det.

Åkl:

Har du inte gjort det?

SD:

Jag  har  fått  vissa  referat  därifrån  och…

Åkl:

Hon beskriver just det här med den här revisorn, som nämner att KPMG revisorerna vill
inte köpa edgen och den revisor som då så att säga var innan Dyrefors han blev inte
kvar som revisor, så att säga.

SD:

Det där hörde jag. Det där är helt fel.

Åkl:

Det är fel.

SD:

Kaj Nackstad var revisor och hade med sig Anders Bäckström och Johan Dyrefors, som
kom in, både Anders och Kaj är väldigt kompetenta. Johan är väldigt kompetent. Johan
har varit chef för deras finansiella, så vi tyckte nog att vi fick en väldigt bra ersättare
efter Kaj, för Kaj var också tvungen att avgå efter visst antal år. Så Johan är den som
varit ansvarig för den finansiella gruppen på KPMG, så bättre har vi inte trott att vi kan
ha. Men granskning som gjordes av edgen 2005 av Kaj, ledde ju fram till, eller 2006,
jag kommer inte ihåg vilket år, ledde ju fram till att den inte fick…  Och  granskade,  dom  
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ägnade mycket uppmärksamhet. Jag vet att den finns med i deras revisionsrapport från
2008, 2009, där de analyserat den och redogjort för att den inte.
Åkl:

Kan du förklara lite, din egen uppfattning om låt säga edgen som ett mått då på
marknadsvärde så att säga. Om man tittar på en viss specifik dag, vilken som helst, så
kan då edgen vara rätt avvikande jämfört med dagen innan, t.ex. och den felkälla som
då skulle kunna ha åstadkommit en ganska stor förändring. Har du någon uppfattning
om vad de kan vara.

SD:

Det är väl prisförändringar. Vad vi ofta, de är väl att det har väl kanske blivit värde på
något innehav som inte var värde på innan. Och givet det här med att det var många de
sa ofta det är noll i något innehav. Som gör att det blir en väldigt stor edge. Det är ju en
bit va.

Åkl:

Att det en viss dag inte finns köp eller säljkurser.

SD:

Finns inga priser.

Åkl:

Nej just det. Hur ser du på. Vad har du för uppfattning om edgen som ett mått sett under
en längre tidsperiod, man kan tänka sig ett år eller någonting sådant. Låt oss säga att
edgen alltid skulle ligga på 500 t.ex. under ett år.

SD:

Jag kan inte ha någon uppfattning om det, för det är därför vi haft, de skulle värdera
den, de skulle granska den.

Åkl:

Har du någon uppfattning.

SD:

Jag har vetat att dom skulle granska, att det inte var några problem.

LL:

Men har du någon uppfattning om hur den har utvecklats under en längre perion.

SD:

Styrelsen fick visst material.

LL:

Och vad sa det då?

SD:

Att det ökat, under vissa perioder minskat, under vissa perioder.

LL:

Här har jag då 2 st edgekurvor. Den ena den visar från 2005-07-01 – 2010-07-01 och
den andre är kortare period, december 2008 till juli 2010. Och då kan man väl säga att
den har dramatiskt har ökat under dom senare åren. Och hur kommer det sig då?
Se bilaga E (a.

SD:

Så som vi trodde, att det var sämre likviditet i marknaden. Fler priser som inte fanns.

LL:

Fler priser som inte fanns? Men det inte ha varit på båda sidor då?

SD:

Jo men det utgår jag från att det varit också.

LL:

Och då borde inte edgen varit en dramatisk kurva uppåt.

SD:

Om det blir noll på båda, blir det inte.

LL:

Ni har ju både utställda och innehavda, det borde väl ha påverkat åt båda hållen då?
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SD:

Jag kan inte svara på det i detalj. Men det är för också, att jag, i alla fall, rätt eller fel så
har vi litat väldigt mycket på dom som kan.

LL:

Men kan vi vara ense  om  att  edge  är  skillnad  mellan  priser  i  marknaden  och  dom  ni…

SD:

Det finns en definition av, på dom priser som finns i marknaden.

Åkl:

Det här är första dagens förhör, vi kommer att hålla flera.

SD:

Förlåt, det är väldigt stora svängningar också i det. Det var ett av skälen till att vi inte
fick. Det är ju väldigt stora latituder i den va? Som visar på osäkerheten i den också.

Åkl:

Precis, men det var därför vi mera ställde fråga om tid.

LL:

Jag visar här också ett mail den 2009-12-21, det är ju samma dag den här vegaanalysen.
Och det är från Mikael König till Stefan Dahlbo och som visar edgekurvan för kortare
eller längre tidsperioder. Varför har du begärt in dom här uppgifterna?
Se bilaga E (b)

SD:

Det vet jag inte om jag gjorde. Jag tror att Mikael skickade som kanske förberedelse för
mötet dagen efter, jag vet inte. Jag har inte begärt in det.

LL:

Var edgen ett problem?

SD:

Nej.

LL:

Du ser det inte så.

SD:

Och återigen. Det här skulle granskas hela tiden. Det granskas hela tiden av KPMG för
att säkerställa att det var rätt, och vi hade en organisation som vi hade stort förtroende
för, inklusive Fredrik, och det var väldigt, väldigt komplext och jag har som sagt aldrig
arbetat  med  det  och  jag  har  inte  heller…  utan  haft  väldigt  stort  förtroende  för  dom kan
det här bättre.

LL:

Sedan visar jag här också en edgesammanställning dag för dag i siffror. Det var väl
nästa det? Det här mailet är inte till dig. Det är ett mail från Agneta Norgren den 21.

SD:

Okej.

LL:

Men här ser man det i siffror och det handlar om edgeförändringar om över 25 miljoner
SEK.
Se bilaga E (d).

SD:

Det svänger mycket.

LL:

Den här visar bara dag för dag.
Se bilga E (c)

LL:

Hur kommer det sig att egen sjönk från 721 miljoner den 29 december?

Adv:

Vilket år?
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LL:

2009, till 281 miljoner den 30 december? Jag hänvisade nog till fel handling. Den här
visar alltså edgesammanställning dag för dag i siffror, den som jag visar upp här, fram
till till 2009-12-20 (felsägning skall vara 2009-12-30).
Då sjönk alltså edgen från 721 till 281 milj, från den 29:e till den 30:e december. Vet du
anledningen till det?

SD:

Nej absolut inte.

Åkl:

Vi har då kunnat se av revisorsakten att den edge som är utgångspunkten för deras
analys och resonemang när det gäller just rätt värde på portföljen, så är det hela tiden
det här 281 edgen som diskuteras. Den var alltså 700 någonting den 29:e. Den
omständigheten att edgen då precis på rätt dag, sjunker väsentligt. Är det ingenting som
ni har noterat i styrelsen, vad du kommer ihåg?

SD:

Nej det har vi inte gjort. Det är klart, en sådan bit skulle man gärna vilja. Däremot
skulle man gärna vilja, det är klart en sådan bit som man gärna vilja att någon, att dom
tittar på. Jag ser att det här mailet har gått till. Det är från Nina Hernberg till KPMG, så
att det är ju det här underlaget de har fått i sin granskning, till Erik Tunström och
Anders Torgander, för att just arbeta med det.

KN:

Finns det något annat forum, förutom styrelsen som det förekommer diskussioner om
edgen?

SD:

Nej, det gör det inte. Diskussioner har det inte varit, det har varit, vi har fått de här
skriftliga rapporterna, men det har inte varit några stora diskussioner om edgen.

KN:

Inte den heller, just den vid årsskiftet.

SD:

Nej, inte alls.

KN:

Det är första gången du hör talas om den nu alltså.

SD:

Nej jag har ju sett det i något av material.

Åkl:

Revisionsutskottet då, vad gjorde ni i det här sammanhanget.

SD:

Vi  jobbade  med  att  se  till  att  dom…  Egentligen  var  det  väldigt  mycket  att  arbeta  mot  
KPMG, för att säkerställa att dom kände sig, att jobbet gjordes bra. Att processerna var
bra där.

Åkl:

Finns det några dokument som avspeglar revisionsutskottets arbete?

SD:

Ja, det finns ju de protokoll, som skedde till styrelsen. Revisionsutskottets arbete var
väldigt mycket att jobba med den interna kontrollen. Internrevision. Säkerställa
granskningen av olika enheter, rutiner, den biten. Vi satt inte och diskuterade
redovisningen, boksluten i detalj, utan det.

KN:

Men det här med den här edgen, alltså det är först senare, alltså när du sett det, när du
noterat det då. Du sa att du hört talas om den, var det vid något tillfälle?

Adv:

Han frågar när du fick reda på det.
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SD:

Nej dom där siffrorna? Men under process var det att det var en minskning av edgen,
jag tror att det var i stämningsansökan också.

KN:

Okej, det är 2010.

SD:

Ja, ja det är nu 20 hundra, i slutet att det har minskat, att den svängde, det såg vi ju.

KN:

Ja.

SD:

Men den här minskningen.

KN:

Vid årsskiftet?

SD:

Att  vid  årskiftet,  att  det  skulle…  men  återigen  alltså  den  här  visar  också  hur vi arbetat,
att hela det här materialet, edgen dag för dag har gått iväg till KPMG.

LL:

Det finns ju också. Jag har ett mail här också den 21 januari ifrån Agneta Norgren som
går till Per Börjesson och Nina Hernberg, edgeförändring 25 mSek. Det står där, det
saknas kommentarer på en del av dessa edgförändringar, beror det på att kommentaren
skulle vara densamma eller att vi inte har kollat. Och vad jag ville fråga är ju det att, det
finns ju sidor i den här, men nu tog jag bara ut det här som visar att just den här
edgförändringen från 721 milj till 281 den har inte analyserats.

Åkl:

Och den är ganska dramatisk.

SD:

Det håller jag med om.

Åkl:

En viss dag som också då.

SD:

Är då någon som kunnat säga varför dom inte har?

LL:

Ja då här frågan, visste ni exakt om varför den här hade uppkommit då eftersom ni inte
har, den inte har analyserats?

SD:

Nej jag utgår från att den analyserats på flera nivåer. För det första måste de som suttit
och handlat ha en känsla av varför den har uppkommit. Det andra är att risk tittar på det.
Det tredje är att revisorerna granskar det också. Jag kan aldrig i styrelsen gå in och. För
det första har dom ju det här som heltidsjobb och jag kan inte gå in och, har inte så att
jag går in och granskar själv. Dessutom var det här.. Dom måste svara på varför dom i
så fall inte granskat den, för jag utgår från att den är granskad.

LL:

Vi pratade tidigare om ett styrelsemöte den 28 januari och då har ni som jag förstått,
egentligen regelbundet, en viss kontroll av tradings värdering. Och finns då risk
kontroll av tradings värdering per 2009-12-30 och där finns det med två st listor som
visar båda odax och omx.
Se bilaga J.

SD:

Jepp.

LL:

Och där finns en negativ edge om drygt 364 miljoner kr och dom kan härledas till
optioner med lösen den 22 januari 2010.
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Åkl:

Det finns alltså egentligen tidsvärde kvar, utan det är realvärde, så att det är extremt
enkelt att räkna ut.

LL:

Dessutom finns det inget tidsvärde alls, eftersom mötet äger rum efter att möte att de
gått till lösen. Och det här är Omx A660 och A700.

SD:

Och när sa du att dom gick till lösen.

LL:

22 står det väl här?

SD:

Du sa det ja.

LL:

Det står väl här någonstans, jo det står längst ned i raden 2010-01…

SD:

Det var i januari alltså.

LL:

Ja, det står längst ned vilka som går till lösen.

SD:

Och vad hände med dom när dom gick till lösen då.

LL:

Ja, alltså. Dom här är ju alltså utställda optioner så jag förutsätter att man får pynta det
här då, eftersom det bara är några dagar kvar.

SD:

Men hur ser det ut.

LL:

Alltså, det här är en som heter A660 och en som heter A700. Och det är utställda
köpoptioner.

SD:

Mm.

LL:

Och den som har det här pappret han får köpa dom här optionerna för 660 och 700 kr.
Det kommer han att göra, eftersom index är 950, eller någonting, så det blir en
kontantavräkning.

SD:

Mm.

LL:

Det kan inte vara särskilt svårt att räkna ut och att den där siffran är fel, som det står.

SD:

Jag förstår inte hur den kan vara fel när dom har granskat av.

LL:

Nej, men alltså den teoretiska värderingen är rätt, men att prisbilden är fel, och det kan
inte ha varit särskilt svårt.

Adv:

Men vad är frågan, alltså att du tycker att det varit rätt, det är en sak, men vad är frågan.

LL:

Jag frågar utifrån att den h är inte har granskats av...

SD:

..nej  vi  har  inte…

LL:

Om det var uppenbart vad som var orsaken till att prisbilden var fel på marknaden?

Åkl:

Alltså enkelt utryckt, det är ett papper som är värt 280 och sedan finns det ett
marknadsavtryck som säger att pappret istället är värt 60?
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SD:

Vi har inte gått igenom positionerna i den här listan. Vi har fått dom här och risk har.
Allt det här var granskat. Det är därför jag inte riktigt. Utan jag skulle också gärna veta
vad som hände i januari när det gick till lösen, för jag kan inte svara på det.

Åkl:

Kan du gör en paus. Du kanske skulle vilja ha någonting.

SD:

Ja gärna vatten, om jag kan få.

Bandspelare stängs av.
LL:

Ja då startar jag bandspelare igen. Klockan är nu 11.50 och vi har haft ja, en kvarts
paus, kanske det har varit. Ja yppandeförbud ja.

Åkl:

Att meddelas yppandeförbud för det förevarande förhöret och även retroaktivt, eftersom
det är ett förhör som...

SD:

Från kl 10.

LL:

Ifrån det att ni kom hit och lämnade utsagan.
Vi pratade tidigare om en felvärdering på två st omx instrument, A660 och A700. Och
jag kan visa en sammanställning som. Det är inte särskilt svårt att ränka på ett sådant
instrument eftersom det är så väldigt lite tidsvärde kvar i det hela, eftersom den går till
lösen den 22 januari. Det innebär att skulle ha det värde som dom här två, eller som
marknaden gav sken av att den skulle ha, så en stor del av börsen försvinna på dom här
dagarna.
Se bilaga G.

Åkl:

Realpriset är index minus lösen, 660 va. Så om index ligger på 950-960 och lösenpriset
är 660 så blir det en diff där. Tidsvärdet kan man bortse från eftersom det inte är
mycket kvar. Och då har vi kunnat så då att de marknadsavstrycket som skapas och vi
har här orderboken.

LL:

Jag kan ta det här. Det är två instrument.

SD:

Är det här orderboken,

LL:

På båda två, en för A 660 och en för A700.

Adv:

Orderboken för just den dagen.

SD:

I dom omx optionerna.

LL:

Några dagar kanske var det kanske.

SD:

Vad står det 28-30.

Adv:

Alltså helt enkelt dom positioner trading har tagit.

Åkl:

Nej.

LL:

Alltså orderboken är från börsen den.
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Adv:

Så det är väl HQ affärer på börsen?

LL:

Ja dom finns.

Adv:

Alla?

LL:

Alla affärer, det är orderboken.

SD:

Men det är inte avslut eller.

LL:

Ja det fanns något avslut tidigare.

Åkl:

Det finns avslut, men vilken är vi inne på nu, är 660 eller 700. Om vi tittar på 700, vi
kanske inte behöver gräva ner oss i 660, men vi tittar på.

SD:

Där har vi någonting va.

Åkl:

700, så ser man där då att, de lilla matematiska skillnaden mellan lösen och index är det
som så att säga bestämmer priset och då ser man på orderboken för A 700 att det finns
ett antal köp och säljkurser uppställd.

SD:

Price, transaktionsvolym, köpare, va.

Åkl:

Och så ser man då plötsligt kl 17:19:48, det ska vara 12 sekunder innan man stänger va.
Då seglar det in ett pris då 60, när det ligger på 250 runt omkring.

SD:

Är det köpkors då 60?

Åkl:

Det är alltså någon som skulle vilja köpa en sak för 60 kr, som så att säga realvärdet
ligger på 260.

SD:

Då har det inte funnits någon köpare innan då.

LL:

Men  om  vi  går  tillbaks  och  förklarar  det  så  att…

SD:

Mm.

LL:

Alltså den här optionen som vi pratar om 700, den är lösenpriset 700 på.

Adv:

Är det en köp eller sälj.

LL:

Det är en köp, men HQ har ställt ut den.

Adv:

De har allts sålt en köpoption.

LL:

Ja just det ja. Och index då var 951,72 tror jag det står här någonstans i en lista, eller
952, och skillnaden mellan 952 och och 700 är ju 252 det, sedan är det bara att
multiplicera egentligen. Men här har man lagt ett pris som var, 60 var det.

Adv:

Vad är det dom vill göra då?

LL:

Dom påstår att dom vill köpa någonting för 60 som är värt 252.

Åkl:

Ja just det. Och det där äger då rum 12 sekunder innan årets stängning.
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SD:

Men har det gjort något avslut?

LL:

Nej det blir inget avslut.

SD:

Men tidigare under dagen.

Åkl:

255 ligger då senaste här det är 8/12.

SD:

Sedan har det inte varit några, jag försöker fatta, sedan har det inte varit några. Sedan
kommer en transaktion efter IMC trading, som jag inte vet vad det är.

Åkl:

Det är med all säkerhet en sådan där maskin som står i Holland, som tickar iväg.

SD:

Ja okej.

Åkl:

Dom lägger sig precis bredvid. Om någon vill köpa någonting för 60 som kostar
ungefär 250 va, så får hoppas på det, och den där maskinen som står i Holland han, så
fort det kommer in någonting så klickar han iväg någonting som ligger lite över. Han
vill köpa för 60,25.

SD:

Men det har ni..

Adv:

Men vänta lite. Det här betyder att någon på HQ, är det så vi ska förstå det?

LL:

Ja.

Adv:

Har lagt en köporder på kursen 60 kr på den här köpoptionen.

Åkl:

Som naturligtvis inte kan gå igenom.

Adv:

Som ingen vill sälja på?

Åkl:

Och det är den som sedan hamnar i Orcen som sista marknadsnotering.

Adv:

Det är stängningskursen?

Åkl:

så att det där har du en del av den här egendomligenheten HQ:s portfölj innehållande
det här instrumentet, är då mycket mer värd, eller mycket mindre skuld i än vad
bokföringen är vid handen, så man får en negativ edgen.

LL:

Nej det här är.

SD:

Bokföringen så är det då.

LL:

Den är rätt. Där är det rätta värdet.

Åkl:

Det är det rätta värdet.

SD:

Och det där år precis för att påverka edgen.

Åkl:

Och sedan kommer då in och det gör då att då säger jämförelsen, det säger då att din
skuld, som du bokfört till 250 någonting, den är inte så stor, den är bara 60, när man gör
den  här  ….

SD:

Jag förstår, så edgen påverkas.
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Åkl:

Då blir edgen negativ och du mer har mer pengar i kassan än vad bokföringen gör vid
handen, ungefär.

LL:

Och samma är det på den andra, fast det är 75 som är budet där.

Åkl:

Den är alltså A 700. Det är 700 i lösen va, så då går det lätt att räkna ut realvärdet.

Adv:

Har ni namn på vilken mäklare.

Åkl:

Ja, vänta, vi kommer till det.
Sedan om vi tittar A 700, så äger samma fenomen rum där. Plötsligt så dyker då i
slutsekunderna.

SD:

Mm.

Åkl:

Upp från HQ, jag skulle vilja köpa den här grejen för 75 kr som är värt runt 300 va.
Men kan se på senaste avslut, buy, där har vi det, någonstans, trade menar jag.

LL:

Trade är avslut.

Åkl:

Ja trade har vi på 306 och det är den 28:e. Det är två dagar innan. Och index har liksom
inte skenat iväg åt något håll dom här två dagarna. Och så läggs alltså den här 75:an
några sekunder innan slut, sedan kommer den här maskinen i Holland och pumpar ut 25
öreingen mer. Det intressanta är då att det som landar i systemet som en kurs, enkelt
uttryckt, på den här positionen, den säger att den bara är värd 75, trots att realvärdet är
närmare 300 och den är den som då landar i edgen, som ett minus. Och därför så ser
det på den här edgeanalysen.

LL:

Så här ser edgen ut.

Åkl:

Så här va, att va.

LL:

Det här är från HQ:s egna sammanställningar.

SD:

Innan då. Samma trader på HQ har då den 28:e lagt ett par rader upp på 100.

Åkl:

Ja precis.

SD:

Och det måste också varit med i den där daxsanalysen från edgen.

LL:

Vi har inte den från den 28:e.

Åkl:

Vi har den 29:e.

SD:

Ohörbart därför att han ohörbart.

LL:

Den bör den ha varit.

Åkl:

Vi har listan på 29:e.

SD:

Vem är det som gjort den detta.

Åkl:

Det är en intressant fråga. I alla fall, är vi överens om följande, att den här edgen som
då, när det är en sammanställning här av edgen per den.
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LL:

Det där är den 30:e

Åkl:

Då ser du att edgen på Omx är minus 364, det är därför.

Adv:

Är det bokföringen det.

LL:

Nej.

Åkl:

Nej, nej, det här ju jämförelse mellan bokfört värde och marknadsdata och säger den
jämförelsen att era skulder i Omx är egentligen 364 mindre än vad ni har bokfört. Det
blir en negativ edge. På det här sättet minskar då edgen

Adv:

Jag förstår.

Åkl:

från den 29:e till den 30:e från 700 någonting till 281...

Adv:

Ja.

Åkl:

..och det är dom 281 som sedan så att säga går in som fundament i KPMG:s
resonemang om edgen.

SD:

Men har inte dom, har inte dom, men dom har ju gjort en bedömning sedan av edgen
också.

LL:

Ja, fast dom har inte tittat på den här, som vi har visat.

Åkl:

Nej.

SD:

Dom fick ju den här listan på alla skärningar.

LL:

Men då fanns inte den här med.

SD:

dag för dag. Men dom fick ju den här som var dag för dag.

Åkl:

Men vi kan säga så här. Vi har gått igenom KPMG:s akt. Vi ser ju vilket edgetal som
dom så att säga laborerar med. Diskuterar med.

SD:

Då analyserar de väl vad som ligger bakom den också?

Åkl:

I alla fall är det på det sättet att vi har ju då kunnat konstatera att den läggs 12 sekunder
innan årets slut, från en maskin som står framför Crafoord och vi har då fått en
förklaring till varför den här läggs. Och den förklaring är då understödd av en annan
person som arbetar på trading. Vi har hört två personer där. Och enligt deras uppgift så
ska, så att säga syftet med detta vara det som ju är rätt uppenbart här, nämligen att man
ska sänka edgen den 30:e och detta då är någonting man gör därför att någon över vill
det.

SD:

Men hur skulle dom kunna undgå att. För det första har inte börsen reagerat.

LL:

Det gick aldrig till avslut.

SD:

Det är ju 12 sekunder.

1. Förhör, inskannat., 2011-11-28 10:00 diarienr: 9000-K1634-10

50
LL:

Ja, men det är just det som är felet höll jag på att säga. För det första så ledde det inte
till något avslut och sedan rensas ju orderboken nåra sekunder senare.

Adv:

Det ska ju ändå slå varningsklockor.

SD:

Men när någon lägger in alltså ohörbart. Jag tror inte det skulle komma att bli något fel.
Det är ingen som kommer att göra en affär på den kursen. Återigen att det skulle kunna
användas  i  något  annat  syfte…

Adv:

Stefan vänta ett tag. Åklagaren har nu, han berättar här att Crafoord och en person till
säger att någon över dom har sagt att de vill ha det så. Då har du väl någon fråga till
Stefan.

Åkl:

Då är naturligtvis frågan om du möjligen har kännedom om den edgensänkningen som
åstadkoms på det här sättet.

SD:

Nej, det har jag inte.

LL:

Men återigen, när detta kommer upp på styrelsemötet, om inte förr, då den 28 och man
ser dom här listorna, som är i förenklad form, bara omx och dax. Är det inget som tas
upp till diskussion i styrelsen.

SD:

Det var ingenting vi pratade om på den ohörbart.

LL:

Nej.

Åkl:

För att det är en ganska, för HQ mycket till synes bra händelsutveckling att edgen
plötsligt går ned till 281.

LL:

Det syns ju längs ned summan på den här listan.

SD:

Ja. När, edgens utveckling igen. Och edgen i sig har inte varit uppe till föremål för dom
diskussionerna. Och vi har utgått från, återigen att, dels har tradingen, jag skulle gärna
veta vad de haft för tanke med det här?

Åkl:

Men tanken är väl, den har jag redogjort för.

SD:

Ja, men sedan också att hur det skulle kunna. Det är ju självklart, när jag, när bokslutet
gås igenom och dom här bitarna granskas av dels internt men också då externt, så är ju
utgångspunkten på styrelsen den 28, eller slutet av januari var bokslutsmötet, det är ju
att siffrorna är granskade och att det är redovisat på ett korrekt. Sedan får vi ju också
dagsresultaten från tradingen. Det har vi gjort hela tiden och hur har utvecklingen varit.
Att det skulle vara någon, att edgen, om edgen skulle vara att den svänger och det är en
helt annan bit. Vi har inte diskuterat svängningen.

LL:

Om det inte diskuterades då på styrelsemötet den 28 måste rimligtvis ha stått klart för
alla vad som var orsaken eftersom man agera ut det tidigare då?

SD:

Nej, inte alls, inte alls. Vi har utgått både från att värderingen och edgen och allting
annat analyserats och granskats, så att vi ska ha ett rättvisande resultat. Vi har aldrig
varit nere och analyserat edgen på det sättet.
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Åkl:

Ska vi ta en liten lunch nu? Ska vi bestämma en tid också?

Adv:

Vad är klocka nu, ett räcker väl då? 50 minuter, det klarar vi väl på.

LL:

Hon är 12.10 nu. Då stänger jag av den här.
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Förhöret återupptaget efter ca 1 timmes lunch.
LL: Avvecklingsgruppen kan du berätta lite grann om den, när den bildades och syftet med
den och vad ni kom fram till.
SD: Den bildades vid styrelsemöte som var den 15 april eller mitten av april 2010.
Anledningen var flera det ena var att det var väldigt oroligt i omvärlden det andra var att
Mikael König hade flaggat för att han kände sig mindre komfortabel med utvecklingen inom
vissa delar tradingen …ohörbart…, det tredje var att vi ville säkerhetsställa också att
avvecklingen nu verkligen…eller att processen fram till 2011, att den skulle vara stängd i
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början på 2011. Den och fyra andra grupper också för lite grann jobbade vi med at se över
också hur skulle HQ se ut om 3-4 år framåt. Vi såg rätt stora förändringar inom finansiella
sektorn och vi ville också säkerhetsställa några av HQ:s andra ben som vi ville veta hur
strategin skulle se ut och det kanske vi läser mycket om idag att det är jobbigt på instituten
…ohörbart…, vi hade på privatbanksidan och på fonderna. Vi tillsatte totalt jag tror att det
var 5 grupper. Varav den här gruppen tradingen var en som var det också att vi hade fått in i
styrelsen Catarina Lagerstam så det var ….ohörbart… att hon kom in i den här gruppen. Hon
hade då kommit in för att hon hade en väldigt stor kompetens inom finansiella sektorn i
allmänhet och sedan kände hon Mats Qviberg sedan gammalt också. Jag var med, Kurt
Lönnström, Mikael König och Fredrik Crafoord. Det blev sedan naturligt eller vi jobbade
eller framförallt blev det Catarina som avsatte väldigt mycket tid till det här, i april. I början
av maj jobbade vi tillsammans med risk med att gå igenom hela portföljen egentligen, titta
igenom allt som var. Jag var med vid några möten och träffade dom och dom andra var med
vid några möten men framför allt var det Catarina, hon mer eller mindre gick ner och satte sig
på kontoret och jobbade då under den dryga månaden med det hela. Samtidigt så var det ju
det också att omvärlden var extrem stökig under den här perioden vilket också gjorde att vi
fick lov att arbeta mycket, för det vi ser nu med Grekland, Italien och Spanien dök ju upp
redan då. Så vi jobbade med det och tog fram den här rapporten som presenterades på ett
styrelsemöte den 17 maj som ledde till beslut om att vi ville forcera avvecklingen. För att ta
ner dom totala riskerna men också för att ta bort ett antal frågor som fanns när det gällde då
att omvärlden……vad händer om en spansk bank går i konkurs. Vad händer med Tyskland
med händer med likviditeten i marknaden vad händer med alla dom andra bitarna? Då sa vi
att… aktieägarna och styrelse ville se till att vi forcerade och tog fram …..ohörbart….
KN: Var det, det som ni kom fram till i den här gruppen det som du redogjorde för?
SD: Det var ju det som kom i förslaget att som presenterades inför styrelsen, sedan under
sty-relsemötet var det, det här med forcerade att se till att stänga snabbast…….
KN: Men innan det här styrelsemötet vad hade gruppen kommit fram till då?
SD: Vi kom inte fram till mer än att det var så mycket osäkerhet, det var så mycket osäkerhet
i portföljen i marknaden att vi rekommenderade styrelsen att det skulle gå snabbare.
KN: Var alla rörande överens om det?
SD: Att det skulle avvecklas…..
KN: Ja, det som ni kom överens om i den här gruppen var alla överens om samma sak?
SD: Vi var överens om att vi ville forcera en avveckling, ja det var vi. För att snabba på och
sä-kerhetsställa avvecklingen och ta en del……, stänga snabbare än vad Fredrik hade velat
innan.
KN: För man ser ju i styrelseprotokollet att Catarina Lagerstam hade en avvikande åsikt, eller
hur?
SD: Det fanns egentligen inga oenigheter om själva forceringen. Catarina hade då bara suttit
med i 4 veckor så det var ju klart naturligt för henne att hon ville…. Hon hade ju suttit i
Carnegie en gång i tiden, att hon kände osäkerhet över…… För hon hade ju också gått
igenom, tittat på, värderingen eller vi hade tittat på värderingen. Hon hade frågor kring den
biten och vi hade ju också dom här olika….. om marknaden gick …ohörbart… Hon
reserverade mot att vi inte direkt gick ut och ändrade redovisningsprinciperna. Styrelsen sa att
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vi ju först måste hinna prata med revisorerna och ta en sekond opinion och också värdera och
också titta på hela värderingen, så vi satte ju igång arbetet direkt.
BB: När det gäller själva värderingsaspekten så ingick det ju rätt mycket i hennes uppdrag,
antar jag, att ta en titt på värderingen.
SD: Nej, det gjorde det inte utan det som ingick i vårt uppdrag var väl i princip att sätta oss
ner och gå igenom, titta på avvecklingen.
BB: Ja, men om ni gick igenom portföljen fanns det ingen koppling till att fundera lite grann
på värderingen och därmed också vad skulle det kosta att avveckla?
SD: Jo, det var ju det som gjordes i det arbete som gjordes som sedan ledde fram till
ytterligare arbete med det efter den 17 maj.
BB: Men nu vet vi ju att Catarina Lagerstam hade en viss uppfattning av värderingen av den
egna portföljen och innan vi går in på den så är ju frågan då hurvida ni i avvecklingsgruppen
ventilerade just den här värderingsproblematiken som hon sedan tar upp….
SD: Det var ju inte bara hon som tog upp den utan gruppen tog ju upp osäkerheten i det hela.
BB: När var hon färdig med sin värdering, tror du?
SD: Det löpande arbetet var ju inte bara hon, hon jobbade med risk och jobbade med denna
biten. Marknaden.... det hände extremt mycket ...ohörbart.... så att det var ett par dagar innan
styrelsemötet.
BB: Innan styrelsemötet tog ni i gruppen då och gick igenom hennes bedömning?
SD: Vi gick igenom rapporten, den färdiga. Hon tog fram den hon ansvarade för att ta fram
ett underlag som skulle presenteras för styrelsen och det underlaget gick vi igenom dagarna
innan.
BB: Vad var gruppens uppfattning om vad hon hade kommit fram till?
SD: Gruppens uppfattning totalt sett var att vi ville föreslå styrelsen att forcera en avveckling.
BB: Jag tänkte närmast på den värdering som hon landar i så småningom och konsekvenserna
för HQ?
SD: Ja det går ju… alltså osäkerheten, jag tror att alla känner en osäkerhet.
BB: Så du menar att hon bara var osäker då eller?
SD: Nej, jag tror vi kände en osäkerhet i och med underlagen och material som….. satt bitar i
andra också…. eller också, världen stod, och även då var extrem osäker. Det präglade också
….ohörbart…
Vi var ju väldigt glada åt att Catarina kom in i styrelsen och när man tittar på det där
….ohörbart… förslag tillsätta den här gruppen för att titta i processen .
LL: Kom ni fram till något pris på vad det skulle kosta att avveckla som ni var överens om?
SD: Nej det gjorde vi inte.
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LL: Vad diskuterade ni för….
SD: Det diskuterades olika priser för att det fanns olika….., det var för det första osäkerhet på
tradingavdelningen. Fredrik hade ju en uppfattning om att vi skulle kunna….., om man gjorde
det forcerat som ett… kunde det vara allt mellan noll och 500 milj. Någon annan på tradingen
eller Fredrik hade 0-300 och någon annan hade 0-500 och om vi inte forcerade utan dom
fick arbeta med det så skulle det kunna…. så skulle det inte behöva vara någonting, vi skulle
kunna tjäna pengar på det . Det fanns väldigt många…. sedan så såg vi det…. Sedan så hade
vi ju då det underlag som kom från gruppen eller Catharinas beräkningar eller underlag, som
ju var en av….. det fanns ju ingen fakta på det på det sättet.
KN: Vad kom hon fram med dom beräkningarna vad var det för siffror?
SD: Ja det var ju väldigt mycket av hela det här samma…. titta på marknaden men ddet har ni
säkert sett.
BB: Men du minns inte vad hon kom fram till då?
SD: 700 milj som gruppen kom fram till, ja drygt 700, 750 eller vad det var. Alltså det var ju
inga, det var ju det som stod i ….ohörbart…. till styrelsen.
LL: Var ni inne på samma linje ni andra också i avvecklingsgruppen?
SD: Nja, om det ena var rätt eller fel, vi ville ju titta, vi var inne på att vi skulle forcera och
av-veckla allting, det skulle antagligen kosta pengar….
LL: På värderingen?
SD: Vi gick inte in på och bedömde dom enskilda posterna där utan det arbetet som gjordes
inom risk det var ju att det var en konservativ värdering av portföljen utifrån dom bitarna.
LL: Och den stannade på 700-800 milj?
SD: Den stannade på 700-800 milj.
LL: Då pratar vi inte om avveckling utan då pratar vi om värde?
SD: Den diskussionen om avveckling kontrade vi….när vi pratade med trading om det.
LL: Men du säger att hon kommer fram till vid en konservativ värdering så kommer hon fram
till 700-800 milj. Men du tror om man skulle ha en ordnad avveckling, inte forcerad, då
kostar det ingenting?
SD: Jag sa att det var tradingen alltså när vi pratade med dom som sitter på tradingen.
LL: Men om hon gör en konservativ värdering då eller det datumet då är det ett värderings fel
på 700-800 milj?
SD: Nej inte givet så som, alltså…det….det fanns…nej… alltså det, nej det var inte utifrån
dom vi hade…. Det vi diskuterade också var utifrån dom redovisningsprinciper som gällde
och som ….ohörbart… vid en forcerad….
LL: Men du sa vid en konservativ värdering?
SD: Jo men det är väl…. Hur ska jag uttrycka mig, nej det fanns inga diskussioner att det var,
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utan det var ju frågan om …ohörbart… going koncern också där det fanns värderingar på
redo-visningsprinciper utan det fanns en fråga om hur skall det här redovisas för att det skall
ge en korrekt bild.
LL: För att ge en korrekt bild, vad slutar den notan på då?
SD: Nej det fanns ingen sådan diskussion utan att det var att vi skulle fortsätta arbeta med den
för vi skulle också ta fram och forcera och titta på vad är det bästa vi kan göra i den här givna
situationen med den här osäkerheten som gäller i omvärlden med stor osäkerhet i portföljen.
Det var ju den…..och också…..ta en helhetsbedömning på hela……
LL: När hon presenterade material också för styrelsen, kan du beskriva vari värderings felen
skulle ha kunnat legat enligt hennes presentation?
SD: För det första pratar vi inte om ett värderings fel vi pratade om osäkerhet i portföljen.
LL: Ja okej, var kan den ligga då?
SD: Ja dom låg ju på olika instrument i olika bitar, ni har ju sett presentationen. Jag kommer
inte….där redogörs ju rätt tydligt för att…., dom frågetecken som finns.
LL: Dom problem eller frågetecken som hon redogör för där är det några nyheter för er då?
SD: Ja det är nyheter utifrån samlade bilden utifrån gruppens arbete utifrån marknaden.
LL: Men alltså utifrån vad hon ser att det kan ligga värderingsproblem, på vilka ……
presente-rade hon det?
SD: Det var nyheter.
LL: Var det nyheter?
SD: Det var nyheter.
LL: Det var ingenting som ni hade diskuterat tidigare dom områdena?
KN: Var det nytt på styrelsemötet menar du?
SD: Alltså under dom här dagarna innan vi gick igenom….. Jag tror att styrelsemötet var på
en söndag. Vi blev snabbinkallade, osäkerhet som kom fram i rapporten så kallades där in
med väldigt kort varsel i samband med långhelg, om jag inte missminner mig, så den
långhelgen var det mycket arbete med att ta fram materialet. Däremot presenterades det aldrig
att det är så här utan vi sa ju också att vi fortsätter jobba med det och titta vidare på det och
gräva ner oss ytterligare att det här kan göras på bästa möjliga sätt.
LL: Ja vi har en presentation det är säkert den vi pratar om då…..
SD: Det var väl två presentationer som gjordes?
LL: Ja vi kan väl börja med den här…
SD: Bakgrundskunskapen va…
LL: Just det, det här är bakgrundskunskapen. Inför styrelsemötet den 17 maj har Catharina
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La-gerstam till Stefan Dahlbo, Mikael König, Rickard Berlin och Per Börjesson skickat runt
en po-wer point presentation, bakgrundskunskap då. På sidan 11 och framåt så är det
redovisat vär-deringsproblematik avseende redovisning. På sidan 13 så redogörs för edgens
två komponenter pga. fel volatilitet vid ATM och fel pga. rak volla eller skew. Är det här
någon nyhet för er då?
SD: För det första är det här givet så som du har….innan arb… med det här med rak
volatilitet t.ex. så är det ju någonting som har jobbats med i alla år…..
LL: Jo men nu frågar jag…., att det kan uppstå värderingsproblematik pga. att man sätter den
raka vollan på fel ställe då får man ett värderingsfel. Sedan kan det finnas
värderingsproblematik i skewen att det finns…
SD: Att det finns problem att att det inte finns….det är ju… det är väl… det har ju…det är ju
inga konstigheter. Det är ju en av anledningarna till att det är specialister som arbetar med att
det hela tiden arbetar, säkerhetsställer att det här är så korrekt som….
BB: Men själva problemaspekten att om man inte då har sina positioner samlade på ATM
utan i stället på kanterna så innebär det att man kan dra vissa slutsatser av kanske…
SD: Jag vet inte vilka slutsatser man drar exakt men det är självklart att det finns en osäkerhet
i värderingarna och att….men sen….jag vill återigen…
LL: Och att man kan dela upp den osäkerheten i dom här två komponenterna?
SD: Ja det kan man ju.
LL: Även om man skulle sätta en rak volatilitet precis då priserna ligger i marknaden så finns
det instrument som ligger i skewen och kan falla utanför då.
SD: Sedan är ju frågan vad du säger när du sitter och tittar på ett instrument eller tittar på hela
portföljen. Hela tiden när vi har…det är ju också att säkerhetsställa att den här…., om ni tittar
på, men efter det som hände med Carnegie så fanns det en tid när vi bad alla granska kan det
här hända eller kan det här…. Då fick vi jobba med raka volatiliteter när minskar
sannolikheten riskerna för att det ska bli ytterligare ett fel i ytterligheterna. Det här var ju
någonting som jag i alla fall vet att Mikael König pratade en del om att det gäller att
säkerhetsställa att det inte kan ske felaktigheter i kanterna.
LL: I kanterna i skewen alltså, va?
SD: Ja, ja i kanterna.
LL: Var det inte så att framförallt juni positionerna låg väldigt mycket i kanterna?
SD: Det är mycket möjligt.
PES: Ja mycket möjligt, du ska svar vad du visste.
SD: Ja alltså…om jag…, ja det vet jag inte det kan jag inte svara på.
LL: Det kommer du inte ihåg att det var så?
SD: Nej.
LL: Det kan vi nog utgå ifrån att det var i alla fall.
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SD: Men dom var ju en del i en hel portfölj också så där kan jag fortfarande inte heller vad
hur den här hedgen eller …ohörbart…. såg ut.
LL: Men nu pratar vi om värderingen och kan man ju titta på varje instrument för sig, inte hur
man hedgar och grejar utan nu tittar vi på värderingen på portföljen.
SD: Men det har ju ändå betydelse hur helheten var hedgad.
LL: Jo.
BB: Inte för värderingen av enskilda instrument däremot…
SD: Nej men för värderingen av portföljen.
BB: Nja risk finns väl.
SD: Ja risken.
BB: Ja men inte dom enskilda positionerna.
SD: Nej men dom… däremot är det ju dom som är mera likvida än andra osv.
LL: Men just den här problembilden som hon åskådliggör här alltså att det finns två
värderings-problem egentligen som sammantaget kan utgör edgen då….
SD: Så blir det ju.
LL: Det här kan knappast varit någon nyhet för någon av er?
SD: Nej ingen nyhet men heller ingenting som diskuterades löpande utifrån det. Återigen vi
hade ju speciella….
LL: Men ni hade ju diskuterat i alla fall vad ändring av volla skulle t.ex. betyda på
marsoptioner-na, det hade ni ju diskuterat innan årsskiftet.
SD: Vi hade diskussioner om vad som var den riktiga värderingen utifrån det att risk och
trading hade olika synpunkter som sedan skulle granskas av specialister. Men vi hade
ju….jag återigen alltså, jag har aldrig suttit och värderat en tradingportfölj själv. Jag har haft
en otrolig respekt för den specialkompetens som krävs för att göra det. Vi har haft väldigt
erkända och duktiga traders vi har haft en riskavdelning som har haft till uppgift att arbeta
med det här och vi har haft Sveriges bästa revisorer för att granska att vi har gjort ett bra jobb
så har vi då vår företagsled-ning….. Jag har inte…..och vi har tillämpat den här principen
…ohörbart….som har arbetats med 16-17 år utifrån att vi också haft två vd:ar som har varit
trader, först Patrik Enblad som var tradingchef och kan definitivt….en av Sveriges
skickligaste och sedan Mikael König som också hade den bakgrunden, jag har inte suttit i
dom befattningarna.
LL: På sidan 14, då är vi på nästa sida, så har hon redogjort för värderingsproblematik
sedel-press genom dag-1 resultat varvid edge skapas. Är det här någon nyhet för dig eller
någon an-nan?
SD: Här var det en nyhet, ja.
LL: Här var det en nyhet?
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SD: Ja. Ja den var e nyheter utifrån vad vi presenterade. Det här är en nyhet att det……
BB: Kände du inte till att HQ redovisade dag-1 vinster?
SD: Inte i någon omfattning som skulle, inte på något sätt som skulle vara felaktiga, nej.
BB: Men kände du till att ni arbetade med dag-1 resultat?
SD: Det har varit uppe för i samband med revisionen och liknande att vi skulle titta på om vi
skulle lägga om.
BB: Vad hade KPMG för synpunkter då?
SD: Dom rekommenderade oss att se om vi kan hitta system som gör att vi verifiera det hela.
Men däremot har vi aldrig sagt att det skulle finna något fel i det eller att det skulle vara
oriktigt på något sätt.
BB: KPMG har väl sagt att det inte överensstämmer med regelverket?
SD: Ja men att det är okej….att det inte överensstämmer med regelverket men inte att det är
något fel i det annars och också tittat på, alltså så har jag uppfattat det alltså, utifrån vi skulle
se om vi kan hitta systemet för det gäller att det blir rätt också. Men det var inte sagt att det
skulle var någonting som blev någon sedelpress eller liknande, absolut inte. I så fall varför
skulle man göra det?
BB: Varför skulle man göra vad?
SD: Använda den…alltså….
BB: Ja det finns ju egentligen bara en funktion det är väl att när man då rullar en position
framför sig. För att då inte, när man stänger en position, att den eventuella latenta förlust som
finns ska slå mot resultatet. Det där med rullningar du har inte hört talas om det tidigare?
SD: Nej inte att någonting kan rullas med några felaktiga resultat.
BB: Nej men du menar att det kan rullas med riktiga resultat? Om man säljer en sak för man
har bokfört det för 100 kr och när det förfaller till lösen eller någonting annat eller säljs så får
man in 80 och så tar man en likadan position som då kostar 80 och så skriver man om det
samma dag till 100, då blir det liksom 0 där. Du har inte hört talas om det.
SD: Nej.
LL: När ni har gått igenom det som har varit problem med värderingen, vad jag har förstått,
har ju varit DAX-optionerna eller hur, där edgen har varit i alla fall?
SD: Ja alltså för mig och det säger jag återigen så har det inte funnits några problem med
vär-deringar, har det inte funnits, utan allting har granskats och korrekt enligt dom rutiner
som finns.
LL: Men där det skulle ha kunnat vara problem eller rättare sagt där det funnits edge där kan
ju inte….
SD: Där det funnits edge är DAX.
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LL: DAX ja och då är det väl där som värderingsproblematiken skulle kunna tänkas vara
också?
SD: Ja det är väl därför dom granskade det också.
LL: Har det varit samma instrument över tiden?
SD: Det vet jag inte eller du kan säga att det har jag förstått att det inte har varit ju.
BB: Är först efteråt du har förstått det eller?
SD: Vi har aldrig varit inne i detaljerna i och för sig i portföljen och tittat på vilka instrument
som ligger vid vilka tidpunkter eller vilka datum. Det där har väldigt mycket koll hanterats
inom dom ramar som finns. Jag har gjort affärer men det är ju en del av den naturliga
hanteringen av en portfölj.
LL: Lagerstam har ju påtalat att ett hål i balansräkningen vid den här tiden på 850 milj kr, vad
har du för uppfattning om det?
SD: Att det krävde ytterligare analys av både av vad det var och det var ju det vi kom fram till
också att innan man tar och säger att det här är så måste vi titta på det ytterligare. Vi begärde
direkt in …ohörbart… säkerhetsställa och om det skulle finnas ett problem med att stänga det
forcerade och värdet då skulle vi säkerhetsställa balansräkningen omedelbart.
LL: Men var det en nyhet för er att det skulle kunna vara ett värderingproblem i den
storleksord-ningen?
SD: Absolut.
LL: Men det var ingen nyhet att edgen hade utvecklats i ungefär i samma takt hela tiden?
SD: Men den hade ju också granskats vi hade hela tiden fått den här analysen av att edgen
eller att edgen, det som vi pratade innan lunch om edgen.
BB: På vilket sätt hade den granskats, en sak är att den existerar och att den kan ha ett visst
informationsvärde? När du säger granskats menar du någonting mer än att….
SD: Det var ju bla. att vid varje årsskifte hade vi fått… som ni sa listorna som gick i väg till
KPMG att en del av den löpande granskningen en del i den löpande granskningen var att
sä-kerhetsställa att värderingarna korrekta. Då gjorde dom ju också utgångspunkten på hela
port-följen inklusive att det fanns en diskussion om edge. Vid flera tillfällen fick vi
rapporterat också att dom hade gjort tittat på att edgen var genomgången.
KN: Du drog inte själv några slutsatser av eller hade några egna funderingar utan du godtog
bara vad dom sa?
SD: Ja men godtog, jag hade förtroende för 1. Vi hade en jättebra tradingavdelning som var
väldigt kompetent som hade varit med länge. 2. Vi hade riskavdelningen. 3. Vi hade
företags-ledningen. 4. Vi hade Sveriges bästa revisorer. Jag tyckte att det skulle mycket till
för att jag skulle vara klokare än vad dom var. Det kan jag fortfarande hur skulle jag vara så
mycket klo-kare än hela det här… det ju så pass många nivåer också. Det var interna det var
interna obe-roende, det var externa alltså det var… jag överlåter till specialister för att
säkerhetsställa att det skulle vara korrekt.
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KN: Du har själv inte haft några misstankar om att det kan vara fel att ni ligger fel i
värderingar-na?
SD: Nej inte efter att det varit granskat.
KN: Inte efter att?
SD: Nej jag menar att det hade granskats av alla dom organen och varit oberoende, som jag
sa, internt det hade varit externa, det har varit företagsledning som kan det här, nej jag har
inte haft och inte minst då hade Fredrik gett ett väldigt, alltså han hade varit på HQ i väldigt
många år och alla hade ett väldigt stort förtroende för honom också i att hantera
tradingavdelningen.
KN: Men även om han varit där i många, hade du själv inga funderingar om att ni kunde ligga
fel?
SD: Nej inte utifrån att värderingarna skulle vara fel, att han hade en jobbig lång position och
att likviditeten i marknaden hade gått ner. Men han hade ju också redovisat minusresultat i
flera kvartal som en följd av att det var en jobbig portfölj.
LL: Vi kan ta en fråga till om den här presentationen då den finns på sidan 17. Här står det
om säkerhetskrav det står alltså – för att HQ ska kunna handla behöver säkerheter ställas.
Säker-heterna ställes alltid i reda pengar. Säkerhetsvolymen beräknas ungefär som: Värde
utställda optioner minus värde innehavda optioner genom nettoexponering. Säkerhetskravet
är då är då nettoexponeringen gånger multipeln. Är det här någon nyhet?
SD: Hur menar du då, för att det ställs säkerheter…..
LL: Ja och frågan är ju då var hämtas priserna för dom här säkerheterna?
SD: Från börsen.
LL: Just det, marknadspriserna då. Skillnaden är egentligen, nettoexponeringen, hur korta HQ
har varit då i sina positioner, långa mot korta helt enkelt.
SD: Ja det blir det väl, ja hur mycket du har på dom olika….
LL: Just det ja, utställda emot innehavda och långa mot korta. Var hämtar då, när det gäller
DAX så var det, vad jag förstår, SEB som var förvarings…
SD: Clearing hus.
LL: Ja och dom hämtar väl sina uppgifter, när det gäller DAX från Eurex, börsen då.
SD: Ja det var den tyska börsen.
LL: Den tyska börsen ja. Har ni ifrågasatt den värdering tyska börsen har gjort eller ifrågasatt
SEB,s säkerhetskrav?
SD: Det var en diskussion under våren.
LL: Ja men då pratar vi om höjda säkerhetskrav men har ni tidigare ifrågasatt priserna som
dom har satt?
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SD: Nej.
LL: Det har ni inte gjort, inte någon gång?
SD: Nej, inte någon gång. Jo alltså det var en diskussion -08 men det var inte priser utan det
var utifrån det säkerhetskrav som OMX krävde givet dom som var ställt i marknaden.
Styrelsen och jag utgår ifrån att Fredrik Crafoord …ohörbart… tillsammans med andra
intressenter..
LL: Men då pratar vi om multipeln egentligen det man ställer utöver nettoexponeringen.
SD: Ja det var ju att om OMX hade tagit säkerhetskrav i marknaden va…
LL: Men ni har aldrig ifrågasatt dom priser som DAX har satt sina instrument?
SD: Nej.
BB: Skillnaden mellan dom priser som kommuniceras från SEB,s sida jämfört med
bokföringen är väl ungefär motsvarande edgen, har jag fel?
SD: Det vet jag inte.
LL: Ja vi kan kanske titta på det då. SEB Future skickar ju varje dag ut en lista på alla
instrument som ni har då och när dom är inköpta och vad det är för marknadsvärde på dom.
På sista sidan på den här listan, den 30 december, så står det short option liquidation value så
står det euro 231 milj. (Bilaga H)
SD: Var någonstans?
LL: Ja det står där och det är ju kort då, eller hu?
SD: Ja det vet jag inte jag har inte sett den här listan förut.
LL: Sedan lite längre till höger står det long option liquidation value 157 milj.
SD: Just det.
LL: Skillnaden lär ju var nettoexponeringen då. Här har man skrivit net equity value då
kanske det finns lite pengar med också där men det är 75 milj euro, dom har väl en marginal
också där. Då hamnar man ju i dom siffror som edgen innebär då.
SD: Jag vet inte, jag är inte om det är någon, är det är det samma grejer vi pratar om?
LL: Ja.
BB: Deras säkerhetskrav räknas ut utifrån marknadsdata. Edgen räknas ju ut marknadsdata
kontra bokfört värde.
SD: Ja.
BB: Så det är i grunden samma storheter.
SD: Jag har aldrig sett den här innan och jag kan heller inte bedöma….
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BB: Vem är det som handla den här säkerhetskrav…
SD: Det var ju….
BB: Är det ekonomi?
SD: Ekonomi och finans och risk…
BB: När nu ekonomi får dom här säkerhetskraven som de facto bygger på marknadsdata har
dom aldrig haft synpunkter på diskrepansen mellan ert bokförda värde och dom värden som
SEB påstod i sina säkerhetskrav?
SD: Inte vad vi har fått rapport om i alla fall. Men jag måste, short option liquidation value
det är väl dom optioner man får när man är kort va? Long option liquidation value det är dom
man får när man är lång och nettot av dom är då 75 milj.
LL: Ja, nettot inklusive marginal för dom begär ju marginal också.
SD: Det är säkerhet som ska ställas.
LL: Ja.
SD. Men en säkerhet som ska ställas där är lika med edgen, här är det väl att man ligger kort
mer än man ligger lång eller hur ska man läsa det.
LL: Alltså det är inte så att det är någon automatik att det råkar vara edgen men det förefaller
var i samma storleksordning.
SD: Om jag bara skulle ha läst det här kort optioner och lång optioner och så nettot innebär
att det är hedgat på massa….att man har mindre risk än vad skulle ha haft …ohörbart… det är
en siffra så jag förstår inte den..
BB: Jag menar inte att slutsatsen skulle vara det jämförbara aspekten utan säkerhetskravet
bygger på marknadsdata.
SD: Ja det hoppas jag.
BB: Ja och skillnaden mellan bokfört värde och marknadsdata kallas för edge.
PES: Teoretisk värdering och marknadsvärde vore rätt det inte säkert att man alltid har
…ohörbart….som motpart.
BB: Jo men det råkar i och för sig vara så i det här fallet. För att om det hade varit
marknads-data som vore bokfört också då hade vi ju inte suttit här idag.
PES: Nej jag vet inte hur det är, jag har inte sett råmaterialet men är det….
BB: Men det intressanta är faktiskt att även i nivå 1 där det då enligt årsredovisningen anges
vara marknadsdata punkt slut så är det ju tydligen så att, alltså den teoretiska volatiliteten är
det som åsattes samtliga instrument. I nivå 2 så är det den teoretiska värderingen dom är
teoretiskt värderade och i nivå 3 så ska det då inte finnas någon edge t.ex. men dom är då
teoretiska vär-derade och…
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LL: Man kan säga i alla fall när det gäller säkerheterna så kan jag förstå att ni inte ser dom
här listorna på styrelsemötena men ni för ju i alla fall en graf som redovisar bruttosäkerheter
och nettosäkerheter framgår och det förefaller redovisat regelmässigt eller ganska ofta till och
med utöver styrelsemötena. Det måste vara uppenbart att dom uppgifterna är hämtade från
börsen eller hur? Att det är priserna ifrån börsen som skapar säkerhetskraven?
SD: Ja alltså, säkerhetskraven är baserade på det som vi skall ställa till börsen, ja.
LL: Ja, det är deras beräknade pris på dom där instrumenten. Men är det ingen som har
ifråga-satt börsens säkerhetskrav om dom satt andra priser…
SD: Nej varför skulle man ha gjort det?
BB: Därför att man själv kan ha en uppfattning om att dom priser som SEB kommit fram till
inte stämmer dom stämmer exempelvis inte med vår egen värdering.
SD: Nej men..
BB: Det var grunden för frågan.
SD: Jag har ju sett det som SEB är dom som säkerhetsställer att allting är korrekt. Men jag är
inte säker att jag förstod alltihopa heller men att börsen och SEB vill säkerhetskrav är
självklart positivt.
BB: Jag tror att vi talat förbi varandra lite här men vår enkla synpunkt var följande. Om SEB
värderar er portfölj på ett visst sätt och den värderingen som råkar bygga på marknadsdata
avviker från den värdering som HQ gör, enkelt uttryckt bokförda värde, så kan man
eventuellt tänka sig att HQ eller ledning skulle uppfatta det som ett problem att dom här två
sakerna skiljer sig åt rätt ordentligt.
SD: Nej jag har aldrig förstått att det skiljer sig åt.
LL: Har du aldrig förstått att det skiljer sig åt säkerhetskrav som ställs och er egen värdering?
SD: Nej.
BB: Vi får återkomma i frågan.
KN: Måndagsmötena kan du redogöra lite för vad det är och hur länge det har pågått.
SD: Vi började någonstans 2005 kanske. När jag var ordförande HQ Fonder där Hans
Hedström vd och jag avstämningsmöten med honom vi satt och pratade och gick igenom om
vad som hände, marknadsaktiviteter och allmänna aktiviteter. Vi var en grupp som satt och
samtalade allmänt om världen om vad som händer. Jag tyckte också att vi skulle införa det på
HQ i övrigt för varken Patrik Enblad eller Mikael König satt med i styrelsen i fonderna. Mats
och jag föreslog att vi skulle träffa Patrik och kanske ytterligare någon i koncernledningen
varje måndag för att gå igenom rent allmänt. Patrik, Mats och jag träffades varje måndag
ungefär vid 9, dom måndagar vi var hemma för oförberedda avstämningar om lite allmänna
frågor. Vi fortsatte med det när Mikael blev vd och Per Axman som var vvd under en period
och sedan blev det Fredrik Crafoord som skulle vara med. Det här hölls väl inte varje måndag
men så fort det gick i alla fall, informellt det fördes inga protokoll.
Vi hade dom här måndagsmötena allt ifrån marknad och olika principer i början var mycket
om vad bolaget skulle heta, marknadsföringsaktiviteter och allmänna frågor om som hade
hänt.
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KN: Om man tar ifrån årsskiftet 2008/2009 vilka deltog då i mötena?
SD: Normalt sett var det ju Mikael König, Fredrik Crafoord, Mats och jag.
KN: Då sa lite här men vad var det för frågor som togs upp här?
SD: Allt möjligt det var någon som hört något från en kund, marknadsföringsfrågor eller
Mats gillar väl inte så strukturerade möten på det sättet utan det går väldigt mycket på
allmänna frå-gor. Det var också frågor typ hur gick tradingen förra veckan vi hade ju ibland
fått resultaten från Fredrik, dagsresultaten. Vad tror du om marknaden? Ska den gå upp eller
ner, risker i mark-naden rent allmänt det var väldigt basic.
KN: Togs det någonsin upp i den här gruppen att stänga ner hela portföljen eller delar av
FC-portföljen?
SD: Nej inte annat än, det fanns ju en frustration hos alla att den förlorade pengar vilket ju
redo-visas där att det hade varit flera kvartal med negativa siffror. Fredrik jobbade med det
och det fanns inga problem på det sättet, jag frågade någon gång ska vi göra så här.
KN: Med så här menar du stänga?
SD: Ja, bara för att skippa frågor i kvartalsrapporten vi har ju gått minus 10 milj. Det var inte
HQ,s långsiktiga huvudverksamhet….
KN: Vem ställde du frågan till?
SD: Det var ju att vi satt och pratade i det gänget Fredrik och Mikael, Mikael framför allt.
KN: Vad blev svaret?
SD: Om man bara skulle stänga allting och skulle slåss mot marknaden, slåss mot priserna så
100 – 150 milj.
KN: För hela?
SD: För hela eller halva eller vi pratade aldrig konkret om det på det sättet utan det var, jag
tror aldrig att vi pratade….utan vad skulle hända om vi bara gjorde…så där.
KN: Menar du hela eller….
SD: Nej men vi pratade…jag kan inte säga….om jag säger så här om vi bara skulle stänga
port-följen…
KN: Ja.
SD: …då kan jag säga att då menar jag hela, ja eller stora delar av portföljen. Jag kan
inte…det går inte….Vi pratade aldrig konkret om det.
KN: Aldrig konkret om det?
SD: Aldrig konkret om det utan det var en sån där fråga bara för man var trött att det var ju
mi-nus 25 milj något kvartal ju, minus 14 milj något kvartal eller vad det var och sedan vad
skulle det kosta om man bara gjorde så här va. Det är klart att då menar man stora, största
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delar el-ler…aldrig någon konkret diskussion om det.
KN: I andra förhör har det framkommit att det var ett speciellt möte i december 2009 närmare
bestämt den 14, att det varit ett möte i den här konstellationen och att man då diskuterade att
stänga ner portföljen mer konkret. Är det någonting du…
SD: Nej jag har ingen bild av det. Jag vet att någon…och att det står i den här boken som jag
inte har läst. Men jag har inget minne av att har diskuterats något konkret förslag och vad
som sas just på det mötet har jag ingen….. Jag vet inte om det var på det mötet eller om det
var på något annat möte under hösten. Men vi har pratat om vad det skulle kosta att stänga
men inga konkreta….
KN: Det kan ha varit på det här mötet, det kan ha varit på något annat möte är det så du
menar?
SD: Ja men inga konkreta diskussioner, det har aldrig varit några konkreta diskussioner. Inte
enligt det som du sa där utan precis som jag redogjorde för innan, vad skulle det vara om vi
gjorde så här, olika alternativ.
BB: Enligt vad som står i Neuraths bok så skulle då Crafoord ha föreslagit att man skulle
stänga halva portföljen till en kostnad uppskattad till 150 milj. Har du något minne av att
Crafoord skulle ha….
SD: Nej jag har inget minne av en sådan diskussion.
BB: Har du något minne av att när ni pratat om den här stängningen och 150 milj som du
näm-ner att någon skulle ha motsatt sig?
SD: Får jag bara, jag sa inte…, det som jag kommer ihåg var 100 – 150. Det fanns för det
första inga konkreta ut det var bara ett ungefärligt, vad pratar vi om, om man skulle
göra….Som svar på din andra fråga, om det var något mot…, det jag kommer ihåg när man
frågor om det här det var hela tiden att Fredrik hade en positiv tro på att han dels att han hade
eller att positionerna var bra och att han skulle kunna fortsätta eller tjäna pengar på det här
om han fick jobba med det. Det hade han också visat vissa kvartal, vissa kvartal var det minus
men vissa kvartal var det…. Han ville då att vi skulle göra det under ordnade former vilket
han även tänkt sig i maj och även efter det att han slutat så säger han att det skulle skett under
ordnade former och fått jobba med det.
BB: Tidningarna hade någon beskrivning om över det här mötet, det har väl stått i svenskan
bl.a.
SD: Du ska veta att jag läst väldigt lite tidningar om det här och har inte….
BB: Vi fick uppgifter om att Qviberg skulle ha motsatt sig en sådan lösning att stänga halva
port-följen och att man helt inte skulle släppa väder offentligt.
SD: Det uttrycket är för det första ett uttryck som Mats använder väldigt ofta men jag har
inget minne om han använt det i dom här sammanhangen. Mats tror jag ville och det gäller
oss alla, ville att allting skulle va ….ohörbart… men för mig var det att allting skulle vara
hela tiden. Verk-ligheten hinner alltid ikapp, det finns ingen anledning att man inte skulle
tagit dom beslut som var optimala vid varje tillfälle och också visa det.
BB: Kan du erinra dig om den här aspekten med resultatpåverkan och därmed också
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utdelning har ventilerats i samband funderingar av stängning av hela eller delar av portföljen?
SD: Nej, hur då menar du?
BB: Jo om man stänger den här portföljen eller halva portföljen och tror att det kommer att
kosta 150 milj alltså slå på resultatet med 150 milj. Nu är ju årsresultatet just 156 milj, tror
jag, tar man bort 150 milj från 156 milj så blir det inte så mycket kvar. Då ligger det i sakens
natur att det finns ju anledning att kanske fundera på det här med utdelningsaspekten.
SD: Ja men det hade inte varit något pro….alltså någon….
PES: Frågan är om ni har diskuterat?
BB: Ja det var min fråga om ni har diskuterat något sådant.
SD: Nej.
KN: Din egen uppfattning i frågan här, när det diskuterades, var du för att man skulle stänga
ner hela eller delar av portföljen?
SD: Nej utan jag var väldigt mycket för….alltså för det första var det aldrig någon…. Det är
klart att jag….eftersom jag… fonderna och private banking och hela den biten, det fokus att
vi skulle vara långsiktig låg mig väldigt varmt om hjärtat. Jag ville ha fokus på det helt, ju
förr desto bättre. Det var ju det uppdraget Fredrik hade, det var..….
KN: Så du var inte för att stänga med andra ord?
SD: Ju förr desto bättre.
PES: Jag fattar att du menar att stänga på det sätt Fredrik ville?
SD: Ja på ett ordnat sätt, ta hand om dom här långa positionerna med det förtroende….
KN: Så var nog inte riktigt frågan. Frågan var nog så att man sitter här den 14 december, att
man skall stänga ner innan årsskiftet, så var frågan.
SD: Ja men det fanns aldrig någon så konkret diskussion, det fanns inte att det skulle va en
möjlighet eller en diskussion om sådana frågor.
KN: Vad skulle det innebära om man exempelvis stängde. Ni sitter där den 14 december och
stänger innan årsskiftet. Vad hade det inneburit?
SD: Det kan jag inte svara på. Jag tror inte det går att svara på för det var ju aldrig några
dis-kussioner om det.
LL: Du sa tidigare här att Catarina Lagerstam visade rullningar var en nyhet för dig eller
dag-1 resultat.
SD: Ja att det skulle….dag-1 resultat var ingen nyhet utan det hade revisorerna……
LL: Ja men att det skulle kunna användas på ett felaktigt sätt.
SD: Att det skulle kunna användas fel ja.
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LL: Då ska jag visa några mail. Först är det Nina som skickat mail till Fredrik Crafoord den
28 december. Då skriver hon så här -vi ser att du sänkte vollan för ODAX mars från 27,5 till
26 i onsdags. Det pratade vi ju om här tidigare att ni sänkte ju t.o.m. till 25 sedan från 27,5
och det kostade drygt 80 milj. –Dock utan resultateffekt vad vilka transaktioner har
neutraliserat effekten av vollaändringen, hur ser du på värderingen av ODAX januari 2010,
vad tänker du gör? Så svarar då Fredrik Crafoord –jag köpte januari 5300 puts och sålde juni
5600 puts i samtalet med Stefan D kom vi överens om att utnyttja skewen för att kunna
minska värderingsrisken i mars, vad det gäller januari är jag flexibel jag kan sänka vollan till
22 eller 23 om det är okej med att mars då är högre.
Hernberg ställer sedan följdfrågan i ett nytt mail till Crafoord. –Kan du precisera hur du
utnyttjade skewen? Till vilka vollor köpte och sålde du?
Crafoord svarade –jag sålde på 25 vol i juni.
Om man då tittar på dom sammanställningarna av simulerade vollor från avräkningsnotor,
dom finns där också, beträffande affärsdag den 23 december framgår att sammanlagt 15 000
ODAX R5600 sålts eller ställts ut denna dag till ett sammanlagt belopp utav 18 milj euro, 18
806 750.
Om man tittar på tradingextra 2009-12 -21, den ligger nog bakom där om du tittar där,
framgår att HQ då innehade då 11750 kontrakt, det ser du då kanske där jag har markerat där.
SD: Där du markerat….okej…
LL: Man är lång då alltså. Av tradingextra 091230, det är nästa blad, att HQ då hade 3 250
kon-trakt utställda. Det syns därnere också på samma option det här var ju juni-vollan,
juni-optioner. Då var HQ korta och skillnaden är ju 15 000 om man har 11 750 och sedan
blir man kort 3 250 så är ju skillnaden 15 000 kontrakt.
Enligt tradingextra 091221, det har vi tittat på tidigare, var den aktuella teoretiska
volatiliteten 20 och den implicita 26,4 och med ett positivt vega om 9 221 209 kr.
Med tanke på att Crafoord i mailet uppgav att han sålde på vol 25 så bör en vinst om ca 46
milj ha realiserats, alltså 5 x 9 221 209 kr.
Så tillkommer dom kontrakten som HQ är korta då 3 250 kontrakt som är utställda den
2009-12-31 som har en aktuell volatilitet om 20 och en implicit om 25,1 och ett negativt
vega om
2 346 031 kr. Multiplacerar man vegat med skillnaden i volatilitet 5,11 x 2 346 031 så blir det
11 988 218 kr.
Det innebär ju en resultatförändring på mellan 55-60 milj kr på den här optionen. Den 21
de-cember så hade ODAX juni ett sammanlagt vega om minus 30 539 675 kr. Den sista
december så var vegat minus 40 milj, det har att göra med att man blir ännu mer i skewen,
helt enkelt, positionen hamnar ännu mer i skewen eftersom dom är korta här då. Förändringen
från volatilitet från 20 till 25, alltså det pris som Crafoord sålt på skulle ha inneburit ett
försämrat resultat om ca 200 milj kr, om ni värderat om till det pris han handlat på helt enkelt.
Han har ju sagt att han kom överens med dig om att utnyttja skewen.
SD: För det första jag är inte riktigt säker på att jag hänger med i alla bitarna…
LL: Men han gör…
PES: Låt honom svara.
SD: Men att utnyttja någonting det är absolut inte, jag utgår ifrån att allting är rätt hela tiden.
BB: Om man ersätter det med att –använda sig av?
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SD: Jag känner inte…alltså jag vet inte exakt vad han menar eller vad han har skrivit. Jag ser
vad han har skrivit där. Jag har absolut inte haft några sådana bitar och dessutom så är väl det
här vilken dag var det du sa, den 28, alltså man kan inte använ… alltså det som…dagarna
efter har vi årsbokslutet, 2 dagar senare, som granskas det finns inga….jag förstår fortfarande
hur det ska kunna vara fel på dom bitarna det är ju därför det granskas. Det gås igenom det
ska vara rättvisande. Jag ser att han skriver här –kommit överens om att utnyttja, jag vet inte
alls vad det där innebär eller vad… Utnyttjat kan ju också vara att han vill att han föreslår att
skulle göra åtgä… se till att han har sina hedgar i ordning det är ju ofta det han har pratat om
att han skulle ha hedgarna i ordning för minimera risker.
LL: Nu pratar vi inte hedge nu pratar vi om…
SD: Men jag försöker ju förklara hur dom här instrumenten, hur han har gjort sina affärer och
exakt dom affärerna, jag kan inte svara på det.
LL: Vad som skett är ju att han har sålt optioner på ett vis och sedan har HQ värderat dom till
ett mycket lägre pris.
SD: Om du säger är det är…men jag kan inte se….
PES: Är det något han har gjort upp med dig?
SD: Nej absolut inte.
LL: Du sa ju också när vi tittade på Lagerstams presentation att dom här två problemen att det
kan finnas en värderingsproblematik om man lägger den raka vollan och att det även kan
ligga fel i skewen. Det är ju ingen nyhet egentligen.
SD: Det är därför vi har den här organisationen som granskar att det är korrekt hela tiden.
LL: Men han säger att han har stämt av med dig.
SD: Han har inte stämt av på något sätt och för det första och det andra förstår jag inte ….
Alltså jag har aldrig suttit och fattat några beslut om några tradingpositioner, aldrig. Jag har
inte den kompetensen och har inte haft den möjligheten och har inte haft det uppdraget.
KN: Det han skriver i mailet stämmer då inte med andra ord?
SD: Jag vet inte hur jag skall tolka det för att om jag läser det här… När vi hade det här mötet
den 21 så pratades det om ett antal bitar och jag har varit mån om, jag tror att alla kan intyga,
att allting skall vara rätt hela tiden. När han säger att vi var överens om att utnyttja skewen för
att minska värderingsrisken i mars. Jag kan läsa det att han ska säkerhetsställa att det finns
lite värderingsrisker som är möjligt i mars. Värderingsrisk att minska riskerna det är ju
positivt. När jag läser den meningen vet jag inte hur jag skall tolka det och vad som har sagts.
LL: Men du var ju medveten om här att 80 milj kostade det att sänka det från 27,5 till 25 på
mars vollan.
SD: Jag kommer inte ihåg alla detaljer men 80…..
LL: Men man hänvisar till det även i mailen…
SD: Att jag frågar vad som hände och också igen…alltså jag….nu kommer jag inte ihåg
exakt hur det här förevar….., jag var dessutom på res…i fjällen där över årsskiftet så jag var
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inte på kontoret. Jag har, var med på det här mötet…extra inkallad, jag ville bara att allting
skulle vara korrekt och att det skulle vara konservativt, försiktigt och korrekt. Om jag frågade
någon så var det väl för att säkerhetsställa att det är rätt och också att dagarna efter det har vi
revisorerna på plats vi genomgångarna vi har alla bit…alla dom som kan det här…jag har
aldrig kunnat det på dom detaljnivå och jag har aldrig suttit med detaljerna på det sättet.
KN: Nu pratar du om det mötet som du hade med Agneta..
SD: Ja men det här är ett par dagar efter. Det mötet den 21 anledningen var ju inför att det var
jul och det var väl för att Mikael var borta. Jag ville bara förkunna intyga även för risk att det
ska va rätt.
KN: Det påstås att du fällt följande yttrande, vid det här mötet i december, citat då
–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-. Är det någonting som du känner
till?
SD: Nej jag känner inte igen det på det sättet.
KN: Har du myntat det här?
SD: Nej det har jag inte gjort. Däremot så har vi…vet jag att jag reagerat på några frågor för
det var ju frågor om det här. Det var ju därför jag var så mån att alla som kan det här ska få
göra sitt jobb och att dom ska titta på att det är korrekta värderingar i alla leden.
KN: Det jag läste upp har du inte uttalat?
SD: Jag känner inte igen det.
KN: Har du haft dom tankarna då?
SD: Inte, nej det har jag inte. Det är klart att jag haft frågor på det, när man sitter men jag har
hela tiden försökt att säkerhetsställa att det skall vara korrekt.
BB: Har du hört talas om att KPMG haft några liknande funderingar, på något sätt?
SD: Nej.
BB: Man övervärderar tillgångar och undervärderar skulder?
SD: Nej inte från….
BB: Jag har i revisorsakten, jag har själv inte gått igenom den, men jag har anteckningar från
ekonomen som gjort det. Där finns det ett pm, för dagen kan jag inte säga vem som skrivet
det, att skulder undervärderas i snitt minus 7 och tillgångar övervärderas i snitt plus 3 procent.
Det är ingenting som du har hört talas om?
SD: Nej. Men det är klart att man inte vill varken undervärdera eller övervärdera det ska vara
korrekt värderat, det har varit utgångspunkten för allt arbete vi har gjort i flera nivåer. Det är
dom som jobbar med det här som jag har stort förtroende för från Fredrik från
tradingavdelningen dessutom så tror jag att sista åren så var Tamer Torum den som godkände
värderingen av hela portföljen inklusive Fredriks för att sedan eskalera upp det till risk
…ohörbart… revisorerna, självklart ska de va. Det kan finnas frågor som har varit men när
man då har folk som tittar på det så är det för att säkerhetsställa att det är korrekt.
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KN: Det här att man undervärderar skulderna och övervärderar tillgångarna är det någonting
som du över huvud taget hört någonting om eller diskuterat vid något forum?
SD: Nej, jag tror inte att man varken kan övervärdera eller undervärdera någonting.
BB: Jo det går nog i och för sig.
SD: Jo men inte med en sådan kontrollapparat.
KN: Du menar att den skulle ha fångats upp då?
SD: Ja absolut.
KN: Av?
SD: Ja alltifrån risk och revisorer. Det var ju därför vi hade oberoende och vi hade
revisorerna, vi visste att dom var bäst i Sverige på den här typen av frågor och komplexa
portföljer.
BB: Nu vet vi ju att avvecklingen av portföljen den kostade ju 1,2 miljarder. Vad är din
uppfatt-ning om hur det kunde bli så om nu exempelvis värderingen vid årsskiftet skulle ha
varit korrekt? Är det någonting speciellt som kan ha inträffat som kan har lett till detta?
SD: Alltså jag har ju inte haft tillgång till hela portföljen, spontant tror jag det är, vi har haft
en portfölj som påverkades av det extremt …ohörbart… marknadsläge under maj. Vilka
affärer som gjordes under maj, det var en sådan här börsdag när det gick ner 10% i USA. Det
kan sä-kert ha gjorts affärer som i sin tur gjorde att portföljen påverkades negativt. När vi går
ut och säger att vi ska stänga i en portfölj i det marknadsläget så klart att det var väl ingen, det
blir ne-gativt.
BB: Du menar alltså att det är den forcerade avvecklingen som….
SD: Bidrog säkert negativt till priset på portföljen det är jag helt övertygad om, konstigt vore
det annars. Det var ju det vi har pratat om innan. I det marknadsläge som vi var i juni,
maj/juni, så var det otroligt stökigt och dom sämsta dagarna under dom här åren har ju varit i
slutet av juni 2010 då var det väldigt stökigt på marknaden.
BB: Drabbades FC-portföljen av den här nedgången på 10%?
SD: Jag vet inte. Alltså dom här, i sammanställningen alltså vilka affärer han gjorde, vet jag
inte, det är klart att sitter man….. jag antar utifrån att sitter man som trader och någonting
händer så dramatiskt. Men så fick vi ju… så klart att det kan va….sammansättningen av
portföljen men jag har inte tillgång till den…när vi går och säger att vi ska stänga så går väl
alla köpare och säl-jare….. Marknaden är väl tyvärr inte så mycket större än att dom vet
ungefär vem som sitter på vilka positioner.
LL: Du tror inte att det har något samband med utvecklingen av edgekurvan då att det
kostade så mycket att stänga?
SD: Jo men det är klart att det var en del av där vi går ifrån att ha en lång portfölj med hedgar,
klart att det påverkar också.
LL: Men det är i alla fall rätt värderat innan dess då?
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SD: Ja i det perspektivet som vi har haft och som alla har tittat på och också som nu
revisorerna återigen fortsätter även revisorsnämnden titta…man det finns, vi har
försökt…..men det är en sak att göra en forcerad avveckling men en annan sak att ta det
löpande i en portfölj.
BB. Det finns någon fundering i något pm i KPMG akten att om nu det skulle vara metodfel
här så borde väl det resultera i att inte bara t.ex. skulden eller tillgångar värderas för högt utan
att det motsatta då. Alltså man värderar tillgången för högt men använder samma metod så
borde även skulderna ha värderats för högt då och att det då skulle bli någon form
nollsummespel. Ni så här i efterhand med facit i hand har du någon uppfattning om
metodaspekten?
SD: Nej det har jag inte.
BB: Det har ju varit uppe, det ser jag på styrelseprotokollet, att ompröva
värderingsprinciperna den meningen återfinns i ganska många styrelseprotokoll. Har ni i
styrelsen diskuterat det med principerna, värderingsprinciperna?
SD: När i tiden pratar vi om då?
BB: Vi talar om 17 maj…
SD: Vi pratade förra sommaren, ja.
BB: Ja det står den 17 maj och sedan står det även under andra styrelsemöten.
SD: Alltså under förra sommaren men innan dess har inte värderingsprinciperna varit uppe på
styrelsemötena.
BB: Neej.
SD: Utan det har byggt på att det har varit korrekt och att det har varit genomarbetat och det
har varit reviderat på ett noggrant sätt.
BB: Okej så styrelsen har inte diskuterat det här med värderingsprinciperna förrän våren
2010?
SD: Det är ju principer som vi har levt med väldigt länge som har utvecklats med IFRS osv.
men dom som har kunnat det.
BB: Är svaret att ni inte har…..
SD: Ja.
BB: …..funderat på värderingsprinciper förrän efter årsskiftet?
LL: Om vi pratar om att vissa av era tillgångar skulle vara för högt värderade och skulderna
för lågt värderade i styrelsemöte den 28 januari så har ni fått, det har vi tittat på tidigare
litegrann, från riskkontroll av tradings värdering per 2010-12-30. Då pratar man om att det
inte är linjärt har ni diskuterat det alltså att det är en puckel i mars?
SD: Nej.
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LL: Inte alls?
SD: Nej vi diskuterade inte på den nivån.
LL: För mars var ju som vi har förstått en månad när ni hade ett positivt vega, ni var långa där
då.
SD: Vi tittade aldrig på positionerna på det sättet.
LL: Tycker du att det faller sig naturligt att volatiliteten längre fram i tiden i juni är lägre än
den i mars?
SD: Jag är ingen alltså jag är ingen trader och har heller ingen uppfattning om hur
volatiliteten i korta kontra det långa perspektivet skulle kunna……. Alltså en av bitarna som
Fredrik och dom satt och arbetade med i alla år var fel prissättningar, det är bara att hitta
möjligheten till att ar-bitragera mellan olika löptider för att dom var fel prissatta utifrån att
det var stökiga marknader. Jag har aldrig liksom, vi har haft, vi har aldrig varit inne och
diskuterat positioner på det sättet eller dom enskilda utan hela tiden försökt att jobba med att
allting ska vara korrekt utifrån att kontrollsystemet ska fungera.
BB: Ja i frågeställningen ligger då, är det möjligt att tänka sig situation där, om vi säger att
in-strumentet som då har realvärde och tidsvärde, är det möjligt att tidsvärde vara negativt på
t.ex. en option? Att man kan förvänta sig att man kanske skulle kunna betala mindre för en, ta
en warrant, en som har 1 månads löptid kvar eller en som har 1 år och har samma lösenpris.
Kan man tänka sig situationen att den med lång tid kvar skulle vara billigare än den som har
kort tid?
SD: Normalt sett ska den långa ha mer tidsvärde.
BB: Finns det några onormala situationer där inte det skulle gälla?
SD: Det kan säkert finnas.
BB: kan du nämna någon?
SD: Nej det jag inte. Det kan ju vara olika osäkerheter det är väl ändå så att tidsvärdet är en
bit och dom andra ….ohörbart… är också, det kan säkert finnas situationer där det skulle
kunna vara …ohörbart… Jag vet inte hur har det sett ut över valen, jag vet inte, osäkerheten i
mark-naden.
BB: Minns du om KPMG vid årsskiftet 2008/2009 skulle ha nämnt något om att portföljen är
övervärderad bokföringsmässigt?
SD: Ja dom pratade om, dom hade granskat och tittat på att edgen var relativt låg att den var
korrekt.
BB: När?
SD: 2008/2009.
BB: Att det var korrekt?
SD: Ja dom gjorde bedömningen att värderingen var korrekt.
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BB: Vem var det som gjorde en sådan bedömning och i vilket sammanhang?
SD: Ja det var väl deras specialister som granskade revisionsrapporten dom hade ju hela tiden
vilket dom har sagt också i olika sammanhang utnyttjat hela sin organisation och dom
finansiella specialister som fanns det var anledningen till att ha en så stor för att
säkerhetsställa att var så rätt det går.
BB. Det förekommer uppgifter om att KPMG då i december skulle ha angivit att dom hade en
uppfattning om att portföljen skulle vara fel värderad.
SD: Vilket år?
BB: December 2088.
SD: Till vem då?
BB: ja till HQ.
SD: Ja men varför skriver dom inte någonting om det i revisions pm:t?
BB: Jag är lite osäker på var uppgiften… jag har sett en del. Det är bara en fråga…jag har
hört talas om någonting sådant.
SD: För dom har hela tiden gått igenom och granskat och jobbat med det dom har, med risk
att jag blir tjatig, deras speciella….dom har stått på bolagstämmorna och fått frågor och talat
om att det är bra det är välskött.
BB: Det är sammanfattningsvis inte förrän våren 2010 som du upplever att värderingen har
blivit ifrågasatt?
SD: Alltså i samband med det arbete som….men också genom att vi ville forcera
avvecklingen då givet att…..
BB: Så det är i samband med i princip när avvecklingsgruppen börjar och…
SD: Ja när det slutförs.
BB: Ja när det slutförs, jaha.
SD: I maj.
BB: Maj ungefär. Dess för innan har ni inte, som du uppfattar, funnits någon problematik om
eventuell övervärdering då?
SD: Nej. Hade jag trott det så hade jag agerat, precis som jag tillsätter den här gruppen i april.
LL: Någon sedelpress eller dag-1 resultat som Lagerstam har presenterat på styrelsemötet att
värderingsreglerna skulle ge den möjligheten det var något som var nytt för dig då?
SD: Att man över huvud taget skulle kunna…
BB: Ha den idén att vilja göra så…
SD: Ja men alltså det det det ska vara rätt.
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LL: Ja men om man vänder på frågan då hur skulle man kunna undvika den med dom
värde-ringsregler ni har när ni har rak volatilitet och massa instrument långt ut i kanten, dom
blir ju fel prissatt då om ni gör affär i dom.
SD: Du kan kanske det här bättre än vad jag kan men jag det måste jag få svara på senare för
det det….jag har aldrig suttit och…
LL: ja men om marknaden har ett pris som är betydligt högre då och man gör affär på det här
priset men sedan sätter man ett annat pris….
SD: Men det är en vedertagen modell vi har, det är ett vedertaget sätt att arbeta att det skulle
leda till att någonting skulle kunna….alltså nej nej…det har inte föresvävat mig i dom
bitarna. Dessutom vet jag att KPMG i något i dom här ….ohörbart…om dom hade haft den
portföljen som låg vid årsskiftet 2009 om den hade bara hade fått rulla ut så hade vi vinst på
den.
LL: Men då är det ju andra positioner längre fram som skapar edgen….
SD: Jo men alltså det är ju portföljen…jag hör ju bara vad dom säger… som jag…i det hela..
LL: Det var inte samma instrument i september eller som skapar edgen…..
SD: Nu vet jag att dom förenklade det men det var ju vad dom visade på i utifrån värderingen
vid årsskiftet kontra hur det har sett ut sedan i verkligheten…
LL: Men när dom kommer till lösen då kommer man ju inte undan att dom…..
SD: Alltid, alltid så därför måste det vara rätt hela tiden, portföljen måste vara rätt.
BB: Men det är ju så här att, låt oss säga att man har en position som skulle 100 milj att
stänga i december och att man då rullar den vidare genom att stänga den men tar en ny
likadan position som man sedan sätter samma prislapp på som den föregående. Då tar man ju
inte fram det här det blir ju noll.
SD: Men du kan inte…Alltså i min värld så kan du inte göra på det sättet.
BB: Jag har läst i Finansinspektionens beslut deras…, du kanske har läst det själv?
SD: Ja jag tror det.
BB: Ja och där står det då att banken medger att rullningar förekommer.
SD: Vi tittade på de här dagarna under sommaren och det var väl några, jag kommer inte ihåg
exakt, någon person som var…fick upp där våra granskare tittat på det och konstaterade att
det hade varit vissa…, jag kommer inte ihåg exakt.
BB: Men var det då när du läste detta?
SD: Ja men det var inte…vi skrev….jag var ju där och skrev ett svar.
BB: Ja men när ni då skrev det här svaret är det först i samband med att ni skulle skriva svaret
som du har blivit medveten om det om rullningar eller?
SD: Ja om det nu, det var ingenting vi över huvud taget var medvetna om eller trodde fanns
på det sättet.
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BB: Utan det var först under sommaren 2010 då som du blev medveten om det här…
SD: Ja alltså det här med att rulla eller att utgångspunkten i hela vårt arbete har varit att
allting har varit rätt och att det har varit en organisation som också ha säkerhetsställts i olika
bitar för att just för att just…för allting ska kunna… alltså för att det är som du säger
verkligheten är ju…hinner ju alltid… alltså du har ju alltid avstämningstidpunkterna i nästa
lösen eller i nästa vad det nu är då har vi ju åtminstone, jag har åtminstone trott att det finns
en sådan lösen och då kommer alla bitar ikapp också så att det är rätt va. Jaga respekt för
arbetet, respekt för kom-plexiteten men jag har inte trott att jag kunde det här själv.
KN: När menar du att felaktigheterna uppstod, det som gjorde att inspektionen drog
tillstånden?
SD: Ja det kan vi vara…Vi gick dit direkt efter det där styrelsemötet i maj och ville tala om
vad vi ser att vi har i den värld vi har stora risker vi har ett antal frågetecken, vi kommer vilja
forcera avvecklingen det kommer att kosta pengar….vi hade olika….aktieägarna kommer att
säkerhets-ställa balansräkningen. Det var den diskussionen vi hade direkt efter det
styrelsemötet med Finansinspektionen. Sedan genomförde vi alla åtgärder som man förväntas
göra, byta styrelse och ledning. Också i svar och liknande på sommaren hade vi en väldigt
enkel hantering på det sättet att vi var framåtriktade. Vi blev som många andra väldigt
förvånade när dom drog tillstån-det i augusti. Vi har fortfarande svårt att förstå exakt på vilka
grunder.
KN: Menar du att det här borde ha upptäckts tidigare eller var det vid rätt tidpunkt det
upptäck-tes?
SD: Ja alltså eftersom vi befinner oss nu 4 månader efter 4-5 månader efter årsbokslutet så
vet jag ju …ohörbart…kunde man ha gjort någonting…vi tillsatte den här gruppen i april,
mark-nads….jag vet inte… det finns dom som hävdar att också att det bästa hade varit att
hade jobbat med portföljen under en mycket längre tid och inte valt att forcera den, att det
hade varit mycket bättre för det totala utfallet. Det är ju alltid lätt i, det är svårt att säga…jag
vi drev att tillsätta gruppen i april vi drev att försöka….vi drev också att stänga…
KN: Kunde du ha fått mera information av någon inom HQ och i så fall av vem?
SD: Det kan man alltid men, jag tycker att vi fått…i den position jag har haft..jag har haft
förtro-ende för att dom hade en kompetens, med risk för att tjata, med Fredrik med risk med
två vd:ar som har kunnat trading med revisorer. Jag har haft ett förtroende att strukturen har
fungerat sedan med facit i hand vilket vi alla sitter med i dag då kan man alltid fundera över
det ena eller andra men jag har inga…. Man måste ändå sätta sig där vi befann oss vid dom
här olika tid-punkterna och då tycker jag vi har… vi försöker säkerhetsställa priserna hela
tiden.
KN: Ja men med facit hand känner du att du hade brist på information?
SD: Nej men det är klart att jag blev lite konfunderad när ni lägger fram dom här idag.
BB: Det här med A660 och A…
SD: Varför gör man en sådan transaktion det står också i stämningsansökan manipulerad, jag
vet inte om det är dom som avses. Varför uppkommer sådana och vad har dom för inverkan
vad för påverkan. Jag sa det när vi gick på lunch att jag förstår inte riktigt varför den
alltså….varför den görs..
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PES: Nu pratar vi om informationsbrist.
SD: Ja.
PES: Då tog du fram det här som exempel, vad tänkte du då?
SD: Jag förstår inte varför man har gjort dom där transaktionerna.
BB: Men det är ju för att sänka edgen, det har ju inget annat..
SD: Den granskas ju sedan två dagar senare eller i samband med det va, det granskas ju så jag
förstår inte riktigt. Om informationsbiten är det en fråga som jag kan känna undran över så är
det för att förstå varför en sådan görs.
PES: Du undrar varför du inte fått reda på den då eller?
SD: Ja framförallt varför den görs.
BB: Vi har sett att det görs även andra halvårsskiften t.ex. det framgår väl av den här grafen.
Det är halvårsskiftet 2009 där ser du att plötsligt ramlar edgen ner i källaren.
SD: När det är så tydligt alltså…en av bitarna som vi ….ohörbart… är att det är så mycket
noll i edgen alltså att det som inte har något pris. Man vet ju också i samband med
halvårsskifte i samband årsskifte och kvartal då blir det mer pris i marknaden flera aktiva. Att
någon då skulle försöka manipulera utifrån någonting som granskas, då måste jag förstå
varför.
BB: Känner du till om det har varit noll i edge på DAX-optioner?
SD: Jag kan inte hur alltså men däremot så…det enda jag…. Alltså just det här med att det är
noll…att man har tittat på varför det finns inga värden i marknaden. Så vi har ju trott att vi
har fått en bra genomgång av…..men vi har aldrig hört talas om att skulle vara kurser som.
….och det kan jag känna att det här undrar jag varför och hur.
LL: Är det någonting som ni vill fråga om just nu här?
PES: Nej vi är lite möra.
KN: Vad gör du idag?
SD: Jag har egentligen blivit av med allt. Jag fick ju lämna Öresund just nu letar jag arbete.
Jag har förmånen att sitta uppe på Nordstjärnan med ett litet uppdrag. Sedan är jag rådgivare
och bollplank i några…..men det här tar ju dels mycket tid och dels hela biten….
KN: Du är inte alls knuten till Öresund?
SD: Inte alls.
Förhöret avslutat klockan 14.40.
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Signerat av

Förhör
Nr 153

Signerat datum

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten
Enhet

Diarienr

Stockholm FMK

9000-K1634-10

Hörd person

Personnummer

Dahlbo, Björn Stefan

19590430-3970

Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Misstänkt

Ja

Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt svindleri och grovt bokföringsbrott enligt bifogad gärningsbeskrivning.
Underrättad om misstanke

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

Ja
Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Per E Samuelson

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Leif Lundqvist

2013-05-30

09:06

Förhör avslutat

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

EBM, Hantverkargatan 15

RB 23:6

Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

LL
Berättelse

Förhör med Stefan Dahlbo den 2013-05-30 med början kl 09.10.
Underrättad om misstanke för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott.
Gärningsbeskrivning har skickat med mail till advokat Per E Samuelson.
En korrigerad gärningsbeskrivning har överlämnats innan förhöret.
Förhörsledare Kenneth Nihlvin och Leif Lundqvist.
Närvarar vid förhöret gör Dahlbos försvarare advokat Per E Samuelson, samt advokaterna
Jonas Löttiger och Hans Forsell, Eversheds Advokatbyrå
Inställning.
Dahlbo är helt oskyldig och förstår inte hur han ens skulle kunna vara i närheten till att ha
gjort det.
Varför har man resultatfört dag 1 direkt som grundats på ej observerbara marknadsdata?
Alla rutiner när det gäller bokföring och redovisning av tradingportföljen var etablerade och
granskades internt och av revisorer. Hur det bokfördes och redovisades var på det sätt de
trodde att de skulle göra.
Trading hade hållit på sedan 1994. Vid några tillfällen hade de fått processerna granskade.
Tidigare var Sigvard Wallin revisor och senare Kaj Nackstad från KPMG med
redovisningsexpert Anders Bäckström. Bäckström gjorde 2006 eller 2007 en granskning för
att se att det skulle vara korrekt och transparant. Därefter var det Johan Dyrefors som var
revisor. De anlitade KPMG på grund av deras kompetens inom området.
Fördes de några diskussioner om detta?
Det enda som fördes var om bättre systemstöd. Det var dock aldrig uppe som någon fråga om
att det skulle vara något fel. Vare sig intern, från revisorer eller från finansinspektionen hade
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det framförts något om att det skulle vara något konstigt. De skrev också i årsredovisningen
om hur de gjorde och ingen ifrågasatte principen eller hur de gjorde. Det var ingen som
ifrågasatte att det skulle var något problem, ingen flaggade för detta, vare sig intern,
finansinspektionen eller revisorer. Det var KPMG som framförde att det fanns utrymme för
förbättring avseende systemstöd. Det var både i början på 2009 och 2010, som det sades,
utrymme för förbättringar.
Från företagsledningen tittade de på vad de kunde göra avseende system. Det var dock ingen
som framförde att det var nödvändigt. Under 2010 tittade de sedan på hur andra banker
gjorde.
Det var efter att KPMG uttryckt detta i ett PM. Det var då Dahlbo uttryckte, hur gör andra,
men det var inte för att det skulle vara något problem. De kom dock aldrig så långt att de fick
klart för sig hur andra gjorde. Det var dock sedan annat som hände, så att det inte kom att bli
systemet i fokus.
Varför har HQ Ab inte lämnat de upplysningar som krävs enligt IFRS 7?
Dahlbo kan inte svara på detta. Han har varit i uppfattningen att allt varit enligt konstens
regler. De har gått igenom med revisorer om hur det skulle skrivas och skulle ske enligt
konstens regler. Det har inte kommit fram till att något saknades. Det var cfo Arnelund som
skulle granska sådant samt att de hade Sveriges bästa revisorer. Det är ingen som sagt att det
inte skulle vara enligt konstens andra regler. Det är ingen som sagt att något utelämnats. Det
fanns vissa avvikelser från IAS och dessa har redogjorts för i årsredovisningen.
Dahlbo hade uppfattningen att de var transparant och tydliga.
När det gällde nivåindelningen fick de ett förslag från risk och som var granskat av KPMG.
Där riskerna skulle vara minimerade. Det skulle vara säkerställt att det var korrekt och inte
skulle gå att manipulera när det gäller nivåindelningen och beträffande andra frågor.
Varför har HQ i årsredovisningen redogjort för att man bokför dag 1 resultat utan att ange
att det är en avvikelse från IAS 39.
Samma sak igen. Dahlbo kan inte svara på det. Det är ingen som sagt något sådant. Dahlbo
har fått veta att den var transparant och tydligt. I efterhand har det frågats, varför skrev ni inte
på det sättet. Det är inte Dahlbo själv som skriver detta.
De hade de bästa specialisterna genom KPMG och därför förutsatte Dahlbo att det var
transparant. Dahlbo har haft en stor fruktan för dessa regler och kan dem inte själv. Därför
hade de anlitat de bästa specialisterna genom KPMG. Det stöd Dahlbo haft är först den
interna granskningen och sedan KPMG. Det finns inte en chans att Dahlbo skulle kunna mer
än KPMG:s specialister.
Årsredovisning för 2008.
På sid 47 står Det eventuella resultat som kan komma att uppstå
vid värdering enligt teoretiska modeller när ett finansiellt
instrument redovisas i balansräkningen för första
gången, så kallat dag-1 resultat, har inte bedömts
som materiellt och redovisas således direkt i resultaträkningen. bilaga 2.
Förevisas utdrag ur årsredovisningen 2009, bilaga 4.
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.
Du har ju skrivit under årsredovisningarna, varför har HQ behövt redogöra för hur de
resultatför dag 1 resultat?
Man redogör på detta sätt för att det skulle vara tydligt.
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För att resultatföra dag 1 resultat direkt måste värderingen grundas endast på
uppgifter från observerbara marknadsdata.
Vilka diskussioner har förts om detta?
Det har inte förts några sådana diskussioner. Det enda som förts är det med revisorerna om att
det finns utrymme för förbättrat systemstöd. Dahlbo tror att det står både i januari 2009 och
januari 2010, att det finns utrymme för utökat systemstöd.
Dahlbo har inte varit involverad i texterna ovan i årsredovisningarna. Förslagen kommer från
ekonomi och revisorerna. Det enda styrelsen hade uttryckt var att de skulle ligga i framkant.
Dahlbo anser inte att det finns något utrymme för diskussioner om vad som ska finnas med.
Årsredovisningen skall göras enligt konstens alla regler.
Det enda han kommer ihåg att det fanns diskussioner om var, hur man skulle utrycka det som
avser ersättningar. Det var ett nytt system och det fördes diskussioner om hur detta skulle
uttryckas tydligt.
Om HQ värderat ett instrument till historisk volatilitet och den implicita varit en annan,
uppstår det edge då?
Det kan det väl göra. Det kan bli en skillnad i det korta perspektivet på instrumentnivå.
Om det förekommit dag 1 resultat, uppstår det då edge?
Fortfarande det här med dag 1 hur det fungerar, portföljen har värderats varje dag, så det kan
uppkomma dag 1, dag 2 osv. Men portföljen skulle granskas varje dag. Ett signalsystem om
det uppkom förändringar. De hade granskat edgen också ett antal gånger. Edgen var en del i
ett signalsystem.
Om det var storlek och förändring på edgen tittade risk på den. KPMG hade granskat den och
sagt att den inte var något problem. Risk tittade på edgen som en del i det hela.
KPMG tyckte att edgen inte var relevant att titta på eftersom den innehöll så många fel.
Edgen måste justeras för att bli relevant. Det finns så många felpriser i den så att den inte blir
relevant.
Kan det finnas en koppling mellan edge och dag 1 resultat?
Dahlbo vet inte exakt. Det är klart att det finns en koppling, men han vet inte vad det har för
betydelse. Han har varit i uppfattningen att allt varit korrekt bokfört.
Kort paus kl 09.44
Nedan framfört av Samuelson under avbrottet. Avbrottet gjordes dock inte av detta skäl utan
för att en av förhörsledarna hämtade protokoll FU OTM att förevisa, enligt nedan.
Samuelson framför att han inte anser att det går att säkerställa att allt är korrekt nedskrivet om
de endast skulle få läsa igenom det som skrivs under hand vid förhöret. Han begär att hela
bandet skrivs ut i sin helhet eller förhöret skickas till Samuelson och Dahlbo för
genomläsning. Det bästa är om bandet skrivs ut i sin helhet.
Förhöret återupptas kl 09.50.
Vid årsskiftet 2008/2009 var edgen 44 miljoner, men skulle ha varit 317 miljoner högre
om inte HQ lagt in orders på avvikande kurser och därmed påverkat edgen.
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.
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Dahlbo vet inte varför dessa order lagts in. De har dock inte påverkat HQ:s värdering. Det
visar också att värderingen fungerar.
Dahlbo undrar också varför börsen inte reagerat.
Var HQ tvungna att minska edgen och var det för att dag 1 resultaten inte skulle förefalla
väsentliga 2008?
Det fattar Dahlbo inte. Han menar att om portföljen värderas löpande så är det väl korrekt och
då skall väl resultatet vara korrekt. När Dahlbo läser årsredovisningen så anser han att det ska
vara korrekt. Han förstår inte varför det skulle ha någon betydelse att förändra edgen. De fick
dagsresultat hela tiden och det grundades på värderingar som gjorts dagligen.
Att dag 1 resultat och edgen skulle kunna ha något samband anser inte han skulle kunna bli
någon fel. Han har ansett att den löpande värderingen varit rätt. Han har inte fått veta att den
skulle ha blivit fel.
Vad menar du med materiellt eller väsentligt?
Det är inget som avviker, inte materiellt innebär som Dahlbo ser det inga stora summor. Det
får inte vara några avvikelser så att bilden förändras.
Om edgen skulle ha varit 317 miljoner högre 2008. Hade man då kunnat skriva att det inte
varit materiellt?
Edgen har bedömts så många gånger intern och externa av KPMG och de hade sagt att edgen
inte var något relevant mått. Hade de fått veta något annat så hade de reagerat.
Dahlbo förstår inte varför Fredric gjort detta.
Edgen hade på samma sätt den 2009-12-30 minskat med 364 miljoner, vilket gjorde
att edgen kom att bli 281 miljoner vid årets slut den 2009-12-31, vilket Dahlbo
informerats och förhörts om vid föregående förhör.
Dahlbo förstår fortfarande inte varför man gör så.
Vem hade föreslagit att materiellt skulle tas bort i 2009 års årsredovising?
Dahlbo säger att det är första gången han ser att det skiljer i formuleringen. Hela texten
utvecklades för att den skulle vara bättre och mer transparant. Han har inte tidigare sett att det
skiljer i formulering. Det var ekonomiavdelningen som utvecklar texten, tillsammans med
risk och KPMG. Vare sig styrelsen eller revisionskommittén lägger den exakta
ordalydelserna. De har trott att det varit korrekt.
Har inte bedömts som materiellt tagits bort 2009 därför att 281 miljoner, vilket edgen var,
bedömts vara materiellt eller väsentligt?
Det är första gången han ser att den delen förändrats i texten. Edgen har inte varit något
relevant mått som han tidigare beskrivit. Han har inte haft anledning tro annat än att allt varit
korrekt. Edgen har inte framförts vara något problem. Man ser också i granskningar revisor
Dyrefors gjort till Revisorsnämnden att hela värderingen var korrekt vid årsskiftet. Dahlbo
skulle gärna vilja ha svar på varför kursmanipulationerna gjorts. Dahlbo har själv inte haft
någon del i eller hört talas om att de skett. Det viktigaste var att värderingen vid årsskiftet gett
en rättvisande bild av företaget.
Edgen skulle ju ha varit 364 miljoner högre om inte HQ lagt in priser på avvikande kurser
(ca 645 miljoner kronor) och grundats på instrument i dax där priser fanns.
Hur kunde Dahlbos mot den bakgrunden godkänna att HQ bokförde dag 1 resultat som
grundats på ej observerbar marknadsdata?
Hela den här diskussionen bygger på att Dahlbo trott att allt var rätt. De har aldrig fått några
signaler på att något skulle vara något problem, oavsett vad det heter, edge eller dag 1
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resultat. Det har granskats, det har arbetats med, det har kommit upp förslag på förbättringar,
men det har aldrig framförts att det inte skulle vara något problem.
Möte med HQ Risk 2010-01-15, mellan HQ Risk och personer från KPMG, Agneta
Norgren, Nina Hernberg, Peter Svensson och Marc Karlsson, bilaga 10.
Den teoretiska edgen uppgår till netto plus 280 miljoner kr per Q4, varav två positioner
i vardera Odax och Omx står för vardera 643 mkr samt minus för OMX 364 mkr,
förevisas bilaga 6.3D Odax till styrelseprotokoll i banken den 2010-01-28.
Var det lika orimliga priser för odax positionerna och var det endast avseende två positioner?
Dahlbo har ingen aning. Dahlbo utgår från att det var riktigt redogjort för. Peter Svensson och
Marc Karlsson är inga Dahlbo känner. Dahlbo menar att det inte var bara Dyrefors utan att
det även fanns andra experter vid KPMG som kom in för att säkerställa att det här var
korrekt.
Dahbo tillfrågas utifrån att 6.3D Odax också finns med vid styrelsemöte i HQ Bank i
januari.
De gick aldrig in och gjorde egna beräkningar. De säkerställde att det fanns en organisation
internt och externt. När Dahblo ser understrykningarna ser han att det är fler positionerna.
Han har ingen aning om varför de redogjorde så. Han var inte med på mötet. Han antar att det
var deras beskrivning om hur de upplevde det.
Förevisas bilaga 6.3d till styrelsemöte i banken den 2010-01-28, Risks kontroll av
värdering per 2009-12-30
På sid 2 framgår att då per den 2009-12-30 hade lösenmånaderna april och juli i Omx
bedömts som inaktiva och månaderna mars, juni, december i Dax också bedömts som
inaktiva. Innebär detta att de värderats enligt ett väsentligt inslag av historisk volatilitet?
Inaktiviteten har inneburit att det funnits ett större inslag av den teoretisk värdering. Det
innebär historisk volatilitet och bedömning av marknaden. De har både använt de noteringar
man kan, som har funnits har väl alltid legat till grund, det har varit historisk volatilitet, det
har varit enligt modeller som HQ använt men som också varit vedertagna.
Vilken är den enskilt största parameter som påverkar värdet i en modellvärdering?
Det skulle specialisterna svara på egentligen, men alla säger det är väl en blandning både tid
och och volatilitet och hur nära at the money den ligger.
Dahlbo har aldrig själv jobbat med trading.
Dahlbos uppfattning när risk redogjorde för detta och nu när han läser det är att risk varit
aktiva för att göra en rätt värdering. System och expertis och granskning. Det understryker att
det gjorts noggrant.
Det framgår i sammanställningen att Omx april värderats teoretiskt till 18% och juli
till 17%. Implicit volatilitet är vid tankningstillfället ca 24 % för april och saknas för
juli. Historisk volatilitet över de senaste 3-5 åren ligger kring 20 %
Har april och juli värderats enbart enligt observerbara marknadsdata eller i någon väsentlig
grad utifrån historisk volatilitet?
Det kan Dahlbo inte svara på. Det enda han kan säga att det gjorts enligt de instruktioner och
regelverk de satt upp och sedan granskats. Han kan inte säga vilka värden som kommer
varifrån. Men att det är granskat och ingen har sagt att det inte gjorts korrekt.
Odax mars värderas till 25 % och juni och december till 20 %. Den implicita för mars
ligger ca 22-23 och 23 % för juni och ca 24,5 för december. Historisk volatilitet över de
senaste 3-5 åren ligger kring 20 %.
Har mars, juni och december värderats enbart enligt observerbara marknadsdata eller i
någon väsentlig grad utifrån historisk volatilitet?
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Det är samma svar på den frågan. Han har fått besked att det är gjort enligt dom ramar och
regelverk som finns och kontrollerats av de externa. Ramverket har också varit för att det
skulle undvika manipulation. De är en teknik och värderingsmodell de ett antal gånger fått
verifierade att det jobbade på ett systematiskt och vettigt sätt. Anders Bäckström, KPMG,
även i diskussionerna med Finansinspektionen, som varit genom åren.. Ingen har ifrågasatt
modeller struktur eller något av det. Det har byggt på att de skulle vara så försiktiga som
möjlig, bl. a. för att undvika att råka ut för det Carnegie råkade ut för 2007, dvs att inte ge
utrymme för manipulation. När de gick upp till Finansinspektionen i maj 2010 sade de att de
inte trodde att det var hos HQ det skulle vara problem med tradingen.
Hur mycket har HQ resultatfört dag 1 resultat som grundats på ej observerbara
marknadsdata direkt över resultaträkningen?
Inget som Dahblo kan se det.
Han har inte funnit någon gång att något skulle vara inkorrekt.
Han har fått ett dagsresultat varje dag. Han har inte haft anledning misstänka att något inte
skulle vara korrekt.
VD König, administrativ chef på ekonom, Jesper Bulow, risk, revisorer, Atos granskning av
risk 2008-2009. Det är en sådan fråga som skulle ha kommit upp då. Atos är extremt
kunniga. De borde ha upplyst om det kommit upp några konstigheter. Dahlbo har därför inte
haft anledning tro annat än att det varit en riktig rapportering han fått. Dahlbo hade tillsatt en
balansräkningskommité på 90-talet. Den fanns kvar. De skulle titta på allt som hade med
balansräkningen. Den fanns kvar och där träffades företagsledning. Där var Jesper med.
Externt hade ju även Finansinspektionen granskat.
Dahlbo har inte fått något belopp på hur stort dag 1 resultat, men det har aldrig talats om att
dag 1 resultat skulle vara någon stor grej, vare sig intern, hos revisorerna eller
Finansinspektionen. Det var marginellt. De skriver om det i årsredovisningen och ingen har
ifrågasatt det och ur Dahlbos perspektiv idag understryker ännu mer att det inte var något
problem. Eftersom det var en avvikelse hade de kommit fram till att de skulle skriva om det.
Dahlbo förklarar att det var ekonom och risk tillsammans med KPMG som arbetat med vad
som skulle uttryckas. Det är de som jobbar med underlaget till årsredovisningen, regelverket
och att det görs korrekt. Ofta i samarbete med extern expertis, dvs KPMG. Det finns ingen på
ekonomi som kan hela regelverket. Det måste man vara specialist för, vilket KPMG har. De
har haft renommé om att vara de bästa i denna fråga. De har t.ex. Handelsbanken, Investor,
Nordea m.fl. De var ett av skälen till att de anlitade KPMG. Kaj Nackstad var t.ex. på
Investor och KPMG hade ett renommé om att vara bäst. Även Dyrefors, han var chef för
deras avdelning för finansiella företag. Dahlbo kände sig väldigt trygg över att de inte kunde
hitta bättre experter.
Förevisas Not 27 i HQ AB:s årsredovisning för 2009, avseende finansiella instrument
till verkligt värde.
Tillgångar i form av derivatinstrument uppgår till 2 miljarder 322 miljoner,
varav i nivå 3 (värderingsteknik baserad på icke observerbara marknadsdata) 1 miljard
796 miljoner, dvs 75-80 procent.
Skulder i form av derivatinstrument uppgår till ca 3,3 miljarder, varav i nivå 3 ca 2,1
miljarder, dvs ca 65 procent, bilaga 4B.
Stämmer detta, att så stor del av derivatinstrumenten värderats i nivå 3, dvs.
värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata?
Det hoppas Dahlbo. Att det är riktigt gjort.
Motsvarande för 2008 och derivatinstrument var att av tillgångar om 2 miljarder 67
miljoner så var 1 miljard 995 miljoner i nivå 3, dvs ca 96 procent och
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av skulder om 2 miljarder 711 miljoner så var 2 miljarder 587 miljoner i nivå 3, dvs ca
95 procent, bilaga 4B.
Varför valde man att kategorisera just dessa optioner i nivå 3 vid årsskiftet?
För att säkerställa en korrekt värdering, enligt de ramverk som fanns. Om det inte fanns
tillräcklig med marknadsvärdering som kunde säkerställa att värderingen, så skulle det
komma in teoretisk värdering enligt de ramverk som fanns. Hur det förhöll sig på
instrumentnivå måste de falla med risk. De som fanns vid utgången av 2008 hade de ju fått
fram resultatet på under 2009.
De fanns ett aktivitetskrav för att inte möjliggöra manipulation. Att man inte skulle kunna
lägga in småorder. De skulle granska tillförlitligheten i priserna.
De har blivit definierade i nivå 3. Definitionen är att det inte finns observerbara
marknadsdata. I det ligger att det inte fanns tillförlitliga marknadsdata.
Historisk volatilitet är en del av en värderingsmodell som de jobbade med för att säkerställa
värderingen och som byggde på etablerade värderingsmodeller.
Dahlbo har aldrig suttit och jobbat med denna värdering själv.
Om det funnits någon form av implicit volatilitet för aktuell löptid så har man använt det i
analysen, värderingen. Det har varit en helhetsbild. De har använt all information de funnit
från marknaden för det arbetet, för att säkerställa att det är en så bra värdering som det går.
Historisk volatilitet bygger väl på en analys av historisk marknadsdata. De här även tittat på
de marknadsdata som funnits tillgänglig.
När de lagt dem i nivå 3 har de lagt dem där därför att det funnits ett inslag av ej observerbar
marknadsdata.
Dahlbo har inte varit involverad i någon diskussion om vilka som skulle ligga i 3:an.
Det var en stor andel i 3:an och vid något tillfälle, efter 2008 eller 2009 hade någon i
styrelsen ställt fråga om detta till revisorerna och eller ekonom eller risk. De fick då ett bra
svar som gjorde att de kände sig tillfreds.
Paus 11.10.
Förhöret fortsätter kl 11.25.
Varför har HQ inter redovisat hur tillgångar av HQ värderade till drygt 2 miljarder och
skulder av HQ värderade till 2, 7 miljarder påverkats resultatet när de avyttrats eller stängts?
Dahlbo vet inte vad han ska svara. Han har levt i tron att de följt IFRS och varit transparanta
och följt alla regelverk. Dahlbo tror att de följt alla regelverk. De har haft de bästa experterna
och KPMG har haft in sina experter och ingen har sagt att de inte gjort det och Dahlbo förstår
inte varför de inte skulle ha gjort vad IFRS kräver. Ingen vill sitta i den situationen Dahlbo nu
sitter. Första gången Dahlbo kom i kontakt med IFRS så fick han veta att det var ett
omfattande regelverk, vilket de själva inte kunde sätta sig in i.
Ekonomiavdelningen har en helt annan förutsättning i samarbete med risk och sedan de som
haft uppgift att granska, KPMG. Om man inte kan ta hjälp av expertiser för att säkerställa att
allt är rätt, vad ska man då göra. Han förklarar att han inte förstår vad som ska ingå när han
läser texten. Han vet inte vad som saknas.
Var det exakt samma positioner HQ hade i nivå 3 2008-12-31 som de i nivå 3
2009-12-31?
Hade det inte hänt något med dem?
Dahlbo utgår från att det inte kan vara det, men han kan inte kvantifiera.
Varför har HQ inte gjort någon löpande nivåindelning under året?
Dahlbo kan inte svara på det, eftersom han inte vet att det inte har skett. Någon löpande
nivåindelning har inte varit uppe till diskussion. Ingen har påpekat att det inte skulle ha gjort
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enligt konstens alla regler.
Hur mycket har de positioner i nivå 3 som avyttrats, bedömts vara mer aktiva, eller de som
omkategoriserats till nivå 3 eller de som köpts in direkt till nivå 3 påverkat resultatet?
Dahlbo har ingen aning.
Hur stort har dag 1 resultat har direkt resultförts på instrument som värderats utifrån ej
observerbar marknadsdata?
Dahlbo vet inte.
I nivåindelningen, bilaga 17, framgår att i nivå 3 hade HQ optioner till ett netto av
-293 422 979, varav tillgångar om 1 795 540 869 och skulder om 2 088 963 848, vilket
också redovisats i årsredovisningen, not 27 enligt ovan.
I XL tabellen finns dock även dolda kolumner som vid summering bl. a. visar
orealiserat och realiserat resultat på dessa enligt följande.
Orealiserat resultat på tillgångar och skulder i nivå 3 per 2009-12-30 (nettotillgångar
enligt ovan -293 422 979 kr) uppgår till 362 miljoner kr. Total vinst (teoretiska) uppgår
till 145 miljoner kr.
Varför har inte detta redovisats i not 27 i årsredovisningen?
Dahlbo kan inte svara på det. Det måste vara så att de som kan detta måste ha bedömt att det
inte var en siffra som inte skulle ingå i regelverket. Varför de inte tagit med den måste någon
annan svara. Han har inte fått veta att det inte tagit med sådant som skulle med. Det enda han
känner till är det de redovisas om avvikelser. Han har inte fått information eller varit med om
någon diskussion om att de utelämnat något som skulle vara med.
Det har inte varit någon aktiv diskussion om vad som ska vara med. Den information han fått
är att detta är bra. För Dahlbo är självklart att de måste följa IFRS. Det finns inte på Dahlbos
karta att de inte skulle ha följt IFRS med Sveriges bästa revisorer.
Vilka diskussioner fördes om att utelämna denna information, som krävs enligt IFRS 7 27B.
Den enda diskussionen om IFRS är att de skulle vara korrekt. Dahlbo har levt i den tron att
det varit korrekt. Vissa avvikelser enligt IAS men de har de redogjort för.
Dahlbo inser att styrelsen är ansvarig men tycker att det intern eller KPMG måste upplysa om
vad som ska ingå. Endera har de missat något eller ansett att det inte skulle med.
Förevisas mail från Annelie Eklund till Mattias Arnelund den 2010-02-25 som
innehåller ett utkast till årsredovisning där IB/UB analys finns med men utan siffror,
bilaga 15.
Varför uteblev den?
Det kan Dahlbo inte svara på. Det måste de svara på. Det kan inte vara så att man med öppna
ögon tog bort och därmed insett att man inte följt IFRS.
Dahlbo har haft uppfattningen att de i not apparaten gått ett steg längre för att vara transparant
och tydlig. Revisorerna sa att transparensen minst var i nivå med andra banker. Det skrev
Dyrefors även till revisorsnämnden.
Vid något tillfälle sades det att någon diskussion om att de skulle vilja ha fram mer siffror i
ambitionen att vara mer transparant. Dahlbo hade en hög ambitionsnivå att de skulle vara
transparant. Ekonomchef Mattias Arnelund sade vid något tillfälle att de skulle vilja ha fram
lite mer. Dahlbo vet inte när det var, men det var i positiv mening och i hög ambition om att
vara mer transparant. Dahlbo vet inte vad det handlade om. Dahlbo kopplar inte det till IFRS
7, 27B.
Dahlbo vet inte vem som fattat beslut om att tabellen inte skulle med.
De har dock hela tiden utgått från att det som måste med skulle med. Genom att KPMG med
hela sin expertis sagt att årsredovisningen var korrekt och att de sagt att styrelsen kan skriva
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på så har Dahlbo utgått från att allt var korrekt. Dahlbo vet att KPMG också haft kontakter
med internationella experter och nämnder London.
Förevisas inlaga från Johan Dyrefors till revisorsnämnden den 2011-09-16.
….Dyrefors skriver att HQ valde att inte lämna tilläggsupplysningar enligt IFRS 7 vad
avser förändringar till och eller från nivå 3.
Varför valde HQ att göra så?
Även om Dyrefors skriver att HQ valde så har Dahlbo inget minne av den diskussionen.
Skulle Dahlbo fått veta att det var något som det var ett krav att det skulle med så hade
Dahlbo agerat. Det tror han att även Dyrefors skulle ha gjort om han ansett att det var något
som regelverket krävt att det fanns.
Ambitionen var att det skulle vara med, men att underlaget var för dåligt. Genom att det
utelämnats så kan det inte ha varit ett krav att det skulle vara med. Det finns inte på kartan för
Dahlbo att utelämna något som måste vara med.

I möte med HQ Bank den 2009-10-22, bilaga 7.
sid 2 i mötesprotokollet från
KPMG:s rekommendationer som bl.a. lämnades till styrelsen i HQ AB den 29 januari
2009) sådan att endast back testing, möjligen kan anses ha implementerats under 2009.
De övriga punkter har hittills inte genomförts.
Enligt tillagda noteringar från Anders Torgander efter mötet (på KPMG:s
rekommendationer för 2008) måste KPMG även uppmana HQ att även åtgärda dag
1-resultat samt ge nya upplysningar enligt IFRS 7 (se bilaga 5). Vi lägger till dessa
punkter på en ny slide som används vid kommande möten med HQ.
Möte med HQ risk 2009-11-09, bilaga 9
Slutligen repeterar PS de rekommendationer som KPMG lämnade vid
årsbokslutsrevisionen 2008 med tillägg för punkterna 7 och 8.
7. redovisa endast dag-1-vinster när värdering görs utifrån observerbara
marknadsvärden
8. Beakta nya upplysningkrav enligt IFRS 7.
Varför har HQ Bank inte genomfört de förslag till ändringar som revisorerna föreslagit efter
2008?
För det första, därför att allting inte var på plats. Företagsledningen hade från styrelsens
uppdrag att ta fram förbättringar. Det var också en bedömningsfråga i förhållande till
kostnader. Det fanns även process att förbättra risk. När Dahlbo fick dessa rapporter och de
nya upplysningar om upplysningskrav, så förstärker det Dahlbos uppfattning att det var en
process som pågick och i en löpande diskussion med KPMG om vad som kunde göras bättre.
Vissa hade kunnat göras snabbare, men det var rekommendationer, inte något som KPMG
krävt. Det hade aldrig varit något problem.
Dag 1 resultat var uppe men det bedömdes inte som något problem. När det gällde
upplysningskravet enligt IFRs så hade någon gjort den bedömningen som medfört att de inte
kom med.
Når det gällde värderingsmodellen hade även Dyrefors sagt att ändra inte nu eftersom
portföljen är under avveckling. Lägg inte kraft på att ändra nu. Det har inte framförts som att
det skulle vara ett problem.
Att avvecklingsprocessen avstannat under sensommaren 2009.
Det hade inte varit några diskussioner om att det skulle kosta. Den var rätt värderad. Det hade
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med att det var långa positioner som var illikvida, så han var tvungen att behålla och hedga
dom.
Dahlbo kan inte säga vad som är nytt, eller vad som är hedge?
Dahlbo vet inte varför Crafoord gjort vad.
Informationen de fick var att det tog tid. De hedgade de risker som fanns.
Att ta nya positioner med längre löptid på skuldsidan, kan det kallas det för hedgning.
Dahlbo förklarar att det var när de insåg att det var ett problem i april 2010 som styrelsen i
HQ AB tillsatte en avvecklingsgrupp, när de tyckte det såg frågetecken de inte fick svar på.
Några sådana frågetecken tyckte inte Dahlbo att det fanns hösten 2009. Det tog tid men inte
sådana frågetecken. I mars april fanns frågetecken i Q4 som föranledde att de ville veta mer.
Det var framförallt att risksrapporten var mer oren. Marknaden började också bli turbulent.
Avvecklingen gick inte heller som planerat. Företagsledningen hade också en diskussion med
SEB om säkerhetskrav, vilket Dahlbo tyckte var positivt genom att de kom in och tittade på
portföljen och vad som skulle avvecklas.
Risk hade flaggat för ett antal frågor. Dahlbo kommer inte ihåg vilka, men det hade de inte
gjort tidigare.
Dahlbo menar att det som visas också visar det arbete som KPMG lagt ned. Allt detta är för
Dahlbo jättebra. Det är frågor de granskat och gjort bedömningar för att säkerställa, att det är
så rätt som det någonsin går.
Förevisas not som Nordea, SHB, Swedbank och Carnegie lämnat in i sin årsredovisning
för räkenskapsår 2009, bilaga 4C
Varför har HQ endast redovisat ingående och utgående balans i nivå 3 och inte på det sätt
som IFRS 7, 27 B kräver, när andra banker gjort det?
Dahlbo kan inte svara på det.
Årsredovisningen. Fanns det någon tidslimit för när den skulle vara klar (var det sagt när
bolagsstämman skulle ske)
Den skulle var utskickat ett antal veckor för årsmötet och de hade bestämt våren eller
sommaren 2009 när årsmötet skulle ske.
Det är därför ganska givet när den skulle vara klar för att hinna tryckas.
Årsmötet var den 15 april.
Den viktiga tidpunkten är när den skall gå till tryck.
Har Dahlbo fått information om HQ vid KPMG:s IFRS reviewing inte fått clearence vid
2009 års årsredovisning?
Det är inget som Dahlbo fått kännedom om, absolut inte. Man kan inte skicka ut en
årsredovisning som inte är säkrad enligt regelverket.
Han vet inte hur det internt ser ut vid KPMG, men att de hade IFRS experter för att
säkerställa att årsredovisningen var korrekt. Dahlbo har aldrig haft anledning att misstänka att
allt inte var korrekt.
KPMG:s vd sade sedan också hösten 2010 att de använt alla sina experter för att säkerställa
att allt var korrekt.
Samuelson framför att de inte kan godkänna denna förhörsutskrift vare sig nu eller vid ett
senare tillfälle. Inte på grund av misstro utan på grund av målets komplexitet. Därför begär
Samuelsson att förhöret skrives ut i sin helhet.
Förhöret slut kl 12.35

1. Gärningsbeskrivning., 2013-05-30 09:06 diarienr: 9000-K1634-10

89

1. Grovt svindleri alt medhjälp därtill
Du har tillsammans med andra på grund av din ställning bort äga särskild kännedom om HQ
AB. Ni har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggjort
eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter spridit vilseledande uppgift ägnade
att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada
genom att i årsredovisningen avseende HQ AB räkenskapsåret 2009 underlåta att enligt IFRS
7 p 27 B c och d, nu IFRS 13 p 93 e och F) upplysa om följande
”(c) En avstämning av ingående och utgående balanser av värderingar till verkligt värde på
Nivå 3 i hierarkin, med separat upplysning om periodens förändringar hänförliga till följande:
(i) Summa vinster eller förluster som redovisats i resultatet, och en beskrivning av var de
redovisas i rapporten över totalresultat eller den separata resultaträkningen (om sådan
lämnas).
(ii) Summa vinst eller förlust som redovisats i övrigt totalresultat.
(iii) Inköp, försäljningar, emissioner och regleringar (separat upplysning om varje typ av
förändring).
(iv) Överföringar till eller från Nivå 3 (dvs. överföringar hänförliga till förändringar i
observerbarheten för marknadsdata) och anledningarna till dessa överföringar. Upplysning
ska lämnas om betydande överföringar till Nivå 3 och sådana överföringar ska diskuteras skilt
från överföringar från Nivå 3.
(d) Det belopp för periodens totala vinster eller förluster i (c) (i) ovan, som ingår i resultatet
och som är hänförligt till vinster eller förluster avseende de tillgångar och skulder som
innehas per rapportperiodens slut, och en beskrivning av var dessa vinster eller förluster
redovisas i rapporten över totalresultat eller i den separata resultaträkningen (om sådan
lämnas).”
Och underlåtit att redovisa följande enligt IFRS 7 p 28
Om en ett dag ett resultat föreligger skall företaget för varje klass av finansiella instrument
lämna upplysning om
a. sina redovisningsprinciper för att redovisa denna skillnad i resultaträkningen i syfte att
återspegla en förändring av faktorer (inklusive tid) som marknadsaktörer skulle beakta
vid fastställande av ett pris (se punkt VT76A i IAS 39), och
b. den ackumulerade skillnaden som ännu inte redovisats i resultaträkningen vid
periodens början och slut samt en avstämning av förändringar i saldot avseende denna
skillnad.
Brottet är att bedöma som grovt.
2. Grovt bokföringsbrott
Du har tillsammans med andra varit ansvarig för den löpande bokföringen i HQ Bank AB.
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Ni har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen under tiden 1 januari 2009 t o m juli 2010
bokfört affärshändelser på ett oriktigt sätt genom att löpande bokföra s k dag 1 vinster
avseende finansiella instrument värderade enligt värdingsteknik baserad på variabler som inte
endast innefattar uppgifter från observerbara marknader/marknadsdata direkt mot
resultaträkningen. Detta har lett till att rörelsens förlopp, resultat och ställning inte i huvudsak
gått att följa med ledning av bokföringen.

3. Grovt svindleri
Du har tillsammans med andra på grund av din ställning bort äga särskild kännedom om HQ
AB. Ni har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggjort
eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter spridit vilseledande uppgift ägnade
att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada
genom att i årsredovisningen avseende HQ AB räkenskapsåret 2009 redovisa att ”Det
eventuella resultat som kan komma att uppstå vid värdering enligt teoretiska modeller när ett
finansiellt instrument redovisas i rapporten över finansiell ställning för första gången, så
kallat ”dag-1 resultat”, redovisas direkt i resultatet” utan att ange att detta är en avvikelse
från IAS 39. Vidare har man i årsredovisningen inte angett skälen för att man underlåtit att
följa nämnda regel och redovisat den bedömda effekten på företagets ställning och resultat.
Brottet är att bedöma som grovt.
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Förhör den 2012-05-02, 13.05.
Hörd person, Johan Dyrefors.
Förhörsplats: Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15, Stockholm
Förhörsledare: Krinsp Leif Lundqvist och Krinsp Kenneth Nihlvin, Ekorevisor Carl Ossmark
och Ekorevisor Håkan Johansson.
Närvarande vid förhöret: Advokat Olof Nilsson.
Förhöret tas upp på band och skrivs ut i sin helhet.
Johan Dyrefors=JD
Leif Lundqvist=LL
Kenneth Nihlvin=KN
Carl Ossmark=Ekonom
Håkan Johansson=Ekonom2
Olof Nilsson=Adv
LL:

Ja, jag kanske skulle börja med att fråga lite grann om din bakgrund och när du blev
revisor i HQ?

JD:

Jag blev revisor i HQ 2007. Formellt sett är det KPMG som är revisionsbolag,
auktoriserat revisionsbolag som är valt och jag blev då huvudansvarig revisor för
KPMG:s revision. Och KPMG hade haft revisionen, exakta årtalet? Men jag skulle tro
att min kollega hade varit revisor åtminstone 8 år innan, för det var rotation. Han var
tvungen att kliva av då, efter det, två perioder.

LL:

Den här tradingportföljen. Det är ju den det handlar om. Den skulle avvecklas. Kan du
berättat lite om bakgrunden till det, hur det fortlöpte?

JD:

Ja. Alltså de hade haft en tradingportfölj under många år. Bedrivit en trading i egen
portfölj och har gjort det sedan 94 någonstans, om jag fått historien rätt återberättad.
När jag kom in där 2007 så fick jag en beskrivning då hur man uppfattade att
marknaden hade börjat fungera sämre. Och framförallt under de senaste åren, eller året.
I och med att en stor aktör på den svenska marknaden, Carnegie, hade ju då dragit ner.
Nu har jag inte riktigt hur det går i varandra. Men mer eller mindre hade väl deras
tradingverksamhet upphört vid den här tidpunkten, våren 2007. Så att den beskrivning
jag fick, det var att den här verksamheten har i dag inte alls samma likviditet och
aktivitet på marknaden. Man såg också att det kom in aktörer som var av en annan
karaktär osv. så att man kände, ja det fanns inte anledning att bedriva den här
verksamheten i den här formen framöver. Och därifrån sedan, från att bara ha hört dom
här mer lösa tankarna, så började man då, jag tror det är sommaren 2007, eller om det är
något senare, så var det ett alternativ, man tittade då på att lyfta tradingverksamheten i
hedgefond. Och jag tror att bakgrunden vara att man såg det här att den här
verksamheten, den passade ganska dåligt ihop med övriga delar. Och rent krasst tror jag
det är så att fram till ungefär det här skedet så behövde man tradingen som
finansieringskälla mycket. För att bygga upp. Man investerade ju i varumärket, man
investerade i private banking osv. Och i fondförvaltningen. Men jag tror att i det här
skedet, någonstans 2005, 2006, 2007 så känner man, det är det här vi ska satsa på, alltså
den andra delen. Under gamla vd:n Patrik Enblad pratade man mycket om
återkommande intäkter. Det var där man skulle ha fokus framöver. Så att den här gamla
HQ, som var en viktig del förut, skulle få mindre betydelse, passade inte lika bra ihop
längre i verksamheten. Och då var det här med hedgefond som kom upp. Och där var
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inte vi involverade så väldigt mycket i diskussionerna. Men jag vet att man internt förde
eller gjorde olika analyser och så konstaterade man att det fanns problem att föra över
en sådan här verksamhet till hedgefond av olika slag. Tillstånd, vid kapitaltäckning osv.
Det var ett antal frågeställningar som gjorde att det här inte kändes lika intressant när
man gjort hemläxan. Sedan under 2008, eller vad ska jag säga, det här var
beskrivningen vi fick under 2007 och då när vi kom till slutet av 2007 vet jag att då var
det fortfarande att det skulle bli hedgefond och det snart skulle avvecklas. Under 2008,
eller om jag backar lite. Revision är det så att man gör väldigt mycket fram någonstans
på vårkanten och sedan tar man det lite lugnare och sedan kommer man tillbaka efter
sommaren. Och jag vet att vi kom tillbaka efter sommaren 2008, då tyckte vi att, då
hade man för det första blåst av, i alla fall tillfälligtvis det här med
hedgefondslösningen. Men man sa fortfarande att det var under avveckling men man
framhöll då också att vi var i en väldigt orolig period. Det var ju den här financial term
oil i världen, så att dom kände att om marknaden fungerade dåligt när vi satt här för ett
år sedan, beskrev dom, så fungerar den ännu sämgre just nu, så vil känner att vi har fått
dragit ner på tempot men den här avvecklingsstrategin. Man pratade hela tiden om
avveckling under ordnade former, som återkom. De lever kvar, så att det är bara att vi
tagit en paus i den avvecklingen. Sedan kom vi tillbaka, då körde vi bokslutet 2008 och
sedan under 2009, det kommer jag ihåg ganska väl, för att när min uppdragsledare.
Någon, Håkan som har träffat tror jag, Peter Svensson, Dahlöf heter han nu mer. Men
det är samme person. Jag kommer så väl ihåg att när kom tillbaka själva uppstartsmötet
efter sommaren så konstaterade han att, ja dom vidhåller fortfarande att avvecklingen
ska äga rum innan årsskiftet här alltså, fram till årsbokslutet, men dom har också tagit in
några positioner här i tyska instrument. Man hade nog haft enstaka positioner förut,
men det kom in mer tyska positioner. Och då hade vi också uppe det här, sedan under
september, oktober, november 2009. Och då var förklaringen här att, jo men vi har ju
gjort ett försök, när det lugnade sig lite vad det gäller oron i världen, så försökte vi
avveckla ett antal av dom här positionerna, men det var väldigt mycket svenska
instrument, med fortfarande obefintlig aktivitet ohörbart. Nu försöker vi att möte det
här och försöka att så att säga kliva ur marknaden i Tyskland, att väga upp portföljen, ta
bort risker med tyska instrument. Och den vägen ska vi komma ur det här. Och
tidsplanen är innan årsskiftet, sa man då i september.
LL:

Nu talar du om september?

JD:

2009.

LL:

Ja.

JD:

Då var deras plan att man skulle vara klara till årsskiftet. Sedan vet jag att när vi var där
i slutet av oktober, i början av november så hade de senarelagt det här och sa att vi
kommer inte att vara klara till december, men återigen avvecklingen ligger fast och när
får bort dom omxoptioner som vi har med förfall i januari 2010, då ser portföljen, så att
säga renare ut och avvecklingen kommer att slutföras.

KN:

Av vem fick du den här informationen?

JD:

Företrädesvis för vår del. Vi har haft, vad ska vi kalla dom, dom dagliga eller dom
regelbundna kontakterna. Då är det i först hand Mattias Arnelund, som är cfo, och
sedan är det Agneta Norgren. Men hon är ju på risk. Hon sitter ju inte riktigt på samma,
vad ska jag kalla det, beslutsmandat. Mattias, kände mer att han var, mer i
ledningsgruppen. Men sedan även av vd Mikael König. Vi hade ju höstmöten osv.
Egentligen var det ingen som sa någonting annat. Även när vi kom till januari 2010. Vi
hade ju årsbokslutsmöte 27 januari, tror jag, eller 28 januari. Med företagsledningen
och sedan hade vi med styrelsen, jag tror att det var den 20 januari 2010. Och då var det
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här uppe igen. Och jag tror, jag vet, jag har ju skrivit i revisorsnämndsärendet i det här,
det finns ett styrelseprotokoll från dom här dagarna, där det också finns skriftlig från
Fredrik Crafoord, där han till styrelsen i en bilaga bekräftar att nu när omx optionerna
går det till förfall i slutet av januari, så går vi in i ett intensivare skede av
nedmonteringen. Så att det här liksom, alltså det var hela upplägget, att nu är vi av med
dom här, dom här omx optionerna som man hade som gick till förfall januari 2010,
dom, några av dom, var nog ganska gamla.
KN:

Vilket styrelsemöte pratar du om där?

JD:

Styrelsemöte i HQ Bank.

KN:

I januari?

JD:

Jag tror det var den 30 januari. Det finns bara ju bara ett i januari, om det sedan är den
30:e eller 29:e, men jag har för mig att det var den 30:e i HQ Bank.

LL:

Ja, du sa att du fick under hösten veta att dom hade förlängt eller tagit vissa nya
positioner. Det finns ett pm som du Håkan har kopierat, från den 22 oktober.

från möte mellan KPMG och HQ Bank och då kanske du har varit med då,
förstår jag, eller är det inte så?
JD:

Det brukar så. Jag tror, är det höstmötet, nej?

LL:

Ja den 22 oktober. Det står alltså.
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.

JD:

Ja.

LL:

Kommer du ihåg något möte med Lönnström?

JD:

Ja, står det det, så har vi haft det. Jag kommer inte ihåg det specifikt. Curt och
jag hade, han ringde mig till och från, sedan hade vi våra fysiska möten också.
Så han var den ifrån styrelsen som jag hade mest regelbunden kontakt med.

LL:

Det står också anges att Styrelsen är införstådd med att positionerna (tradingen)
kommer att kvarligga över årsskiftet 2009-2010.

JD:

Ja, ja.

LL:

Ja, men vad var skälet till att man tog nya eller förlängde positionerna?

JD:

Att, det var fortfarande en avveckling, för vi ställde ju samma fråga. Vad är det
som händer, jo men det är fortfarande, marknaden är trög, det är dålig aktivitet,
det kommer att ta något längre tid, men avvecklingsbeslutet ligger fast men det
är under dom här ordnade formerna. Och vi kände att, vi ville inte forcera det
här, det fanns inte förutsättningar i marknaden. Någonting åt det hållet. Det
innebär inte att jag citerar exakt den 22 oktober. Jag är inte säker på att jag var
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med den 22 oktober. Men jag har varit med vid liknande diskussioner under den
här tiden.
Ekonom:

Det hände alltså någonting mellan september och oktober då. I september skulle
man avveckla?

JD:

Ja, ja. Om jag kommer ihåg rätt så var Peter på ett planeringsmöte med cfo,
Mattias Arnelund den 13 september någonting och när vi la upp planer och satte
dagar för vår granskning osv. någonstans i början av september var det. Och då
var det helt klart, att det känns bra det här. För jag har dragit det här förut också
för revisorsnämnden. För ser man på det här i efterhand, så kan det även när
man bedömer revisionen, se väldigt märkligt ut, att här du. Om jag sätter mig in
i hur revisorsnämnden, men här Johan, här har du en kund som har sagt att dom
ska avveckla, sedan på något sätt har den här avvecklingen dragit ut på tiden.
Och sedan ändå har du så att säga nöjt dig med dom svaren, jag menar hur har
du förhållit dig till den här informationen och i en uppdaterad version, när man
fortfarande vidhåller en avveckling. Sett i efterhand kan det se väldigt konstigt
ut, men sätter man in det i sitt sammanhang när det inträffade så är det inte så
konstigt, för när vi satt där hösten 2008, då hade vi den här finansiella
världskraschen med Lehman Brothers osv. Sitter man där så är man bara glad,
eller var glad vid det här tillfället, jag jobbar ju i den finansiella sektorn mycket.
Och här hade jag en kund som var tvungen att dra ner på tempot i sin
avveckling, men för övrigt hade de egentligen inga större förluster från den här
stora kraschen, vad det gäller kreditförluster. När vi kom sedan till 2009 då fick
vi dom första förklaringarna att det var så dåligt fungerande marknad i Sverige,
med Omx-arna. Man var tvungen att möta upp dom med Tyska positioner. Och
när vi var där någonstans månadsskiftet augusti september så tyckte man ändå
att det här känns bra, nu har vi rätt förutsättningar, vi kommer att driva en plan,
där det här är avvecklat till årsskiftet. Och sedan när vi kommer där någonstans,
som Leif hade här, den 22 oktober. Det var någonstans där. Jag vet att vi sedan
drog igång, för vad vi sa efter det där mötet intern, för jag tror inte jag var med.
Men det har mindre betydelse. Jag har varit med i diskussionerna. Jag var med i
diskussionerna, men jag vet inte om det specifikt var det här mötet. Men vad vi
sa, vi drog upp planeringen då, för vi fick intensifiera och lägga om
granskningen lite, för det här gjorde ju att sådant vi hade tonat ner, av
föregående års noteringar fick ju liksom större betydelse då, när man någon
gång där i slutet oktober, början av november, sa att. Nej det kommer att ligga
kvar en del i portföljen. Och sedan när vi kom så hade det då dessutom tagits en
del nya positioner, ja, för att möta upp. Men återigen, hela tiden så är det med
tankarna att det ska vara riskreducering och möta befintliga positioner. För vi
såg bl. a. då man hade ju tagit positioner i juni. Det var dom det var rätt mycket
diskussioner runt, förfall juni 2010.

Ekonom:

Det var odax?

JD:

Odax ja, med förfall juni 2010. Som är ganska långt fram då, om man jämför
med att man var på en ordnad avveckling. Samtidigt då, när man tittar på juni
2010 så ser man att det balanserar upp dom positioner som man hade mars 2010.
Så att, det är den typen av förklaringar i linje med hur liksom dom mötte
varandra.
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Ekonom:

Marknaden var trög, var det den svenska optionsmarknaden som var trög,
anledningen nu till att man sköt det här framför sig?

JD:

Anledningen till att man sköt det framför sig, var att det var trögt rent allmänt,
som jag uppfattat det. Men anledningen till att man gick till Tyskland, var att
den svenska marknaden var trög. Men vad dom säger, sa är att, ja vi trodde att
det fanns bättre förutsättningar i Tyskland, än den här förskjutna tidsplanen, att
vi trodde att det skulle vara lättare att genomföra en avveckling när vi fanns i
Tyskland, men det är lika trögt där, mer eller mindre, så att det tar längre tid.
Men det är fortfarande, avvecklingsbeslutet ligger fast.

Ekonom:

Det innebär att det tar längre tid, att om man har en position, att det tar längre tid
att avveckla den.

JD:

Ja vi kommer in i det sedan, ja menar det här med att rulla. Vad nu rullning är
för någonting? Men alltså det handlar om, att dom bedrev hela tiden en handel.
Och i den handeln så känner man väl att, liksom att man tar positioner.
Positioner går lite i varandra. Och man ändrar strategit osv. Men att behöver
s.a.s. längre tid på sig att få ner portföljen, ja.

LL:

Om man tittar nu på just den här tradingportföljen. Hur var arbetsfördelningen i
revisorsteamet och kontakterna gentemot bolaget, när det gäller den om man
säger, tradingportföljen.

JD:

Vårt team, det finns ett antal personer då och en, Anders Torgander,
redovisningsspecialist, som kan redovisningsregelverket runt IAS 39, IFRS 7
osv. Sedan hade vi en kollega Erik Thunström som mer tittade och bedömde
värderingen av instrumenten och vilka rutiner HQ då hade runt fvärderingen.
Och sedan hade vi Peter Svensson, numera Dahlöf, som var min närmaste
person och som mer hade dom, vad ska vi kalla det, koordinerande kontaker.
Han är inte finans specialist. Utan han är mer generalisten i det här, som håller
ihop det här och är kontaktperson med mig. Och sedan är det jag själv då som
huvudansvarig och som inte är ute. Det är därför jag svävar lite på det här mötet,
den 22 oktober. Det är inte så att jag är ute på alla dom här möten, utan det är
ofta Peter, ifrån det centrala teamet, som har varit med. Men jag är med i alla
diskussioner och så att säga, men dom kan mycket väl ske hemma på vårt
kontor. Och sedan är jag givetvis med i alla avrapporteringar. Jag är med och
formulerar våra rapportpunkter osv. jag är inte med på alla arbetsmöten. Och
sedan utöver dom här så var det ju även kontakter, vi kanske kommer in på det,
vad vet jag, men det finns ju ett antal principiella frågeställningar att ta ställning
till. Och som vi arbetade väldigt mycket i revisionen. Och ett av dom, t. ex. då,
är, vad innebär en aktiv marknad. Och där har vi haft kontakt med KPMG UK
företrädesvis. Till viss del Tyskland, men framför allt UK. Så det finns ett par
specialister på KPMG i London, som jag varit i kontakt med. Och utav aktiv
marknad så är det också, t.ex. det här begreppet rak volatilitet i
värderingsmodellen. Är det möjligt att ha det, är det förenligt med IAS 39 eller
inte. Den typen av frågor, principiella frågeställningar. Men dom har inte varit
med ute så att säga, och träffat HQ. Utan det är genom KPMG innåtverket.
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Och sedan utöver dom hör så är det också det vanliga teamet under Marc
Karlsson, heter vår granskningsledare, som utför och gör olika former av, ja när
det är mer fältgranskning. Det övriga är ganska mycket, vad ska vi kalla det,
mötesrevisorer, man sitter ner med någon befattningshavare på HQ för en
genomgång. Det är dom ungefär.
LL:

Det framgår ju, du pratade om de styrelsemöten som sker i slutet av januari. Det
är väl ett i bank och ett i AB, både och då varje år i slutet av januari.

JD:

Ja.

LL:

Det framgår ju av styrelsemötet i januari 2009 vad ska vi säga, några
rekommendationer, eller så, som man vill att bolaget ska.

JD:

Som vi vill ja.

LL:

Ja. Vad innebär det, KPMG:s rekommendationer?

JD:

Ja, det är ju så att den här modellen, eller om jag backar, regelverket IFRS
regelverket är ju ett principbaserat regelverk och i det här regelverket finns det
ett antal principer som man måste ta ställning till om man bedriver en
verksamhet som är föremål för regelverket. Och för många har det inte så stor
betydelse vad dom här principerna säger, för att det är så självklart. Sitter man
på en portfölj med Ericssonaktier så, jag menar att dom är handlade på en aktiv
marknad. Den diskussionen kommer aldrig upp. När det gäller HQ och dom
instrument som man handlade i, så fastnade redan där på t. ex. vad aktiv
marknad innebär. Det är så oerhört centralt i den här verksamheten. Och
eftersom vi konstaterar här, eller att man kommer i den vad ska vi säga, i det
spåret där man anser att en stor del inte är aktiv. Då kommer man på ett antal
andra principiella frågeställningar. Då kommer vi in på vad en värderingsteknik
är och där regelverket säger att man, om en marknad inte är aktiv, så ska man
tillämpa vedertagen värderingsmodell. Och vad är en vedertagen
värderingsmodell. Och det var där vi hade haft diskussionen med rak volatilitet.
Är det förenligt med regelverket eller inte. Regelverket pratar om att man i
största möjliga utsträckning ska använda observerbara marknadsdata. Vad är
observerbara marknadsdata och hur ser man på det. Så det är ett antal sådana här
frågeställningar som blir aktuella och det är runt dom som vi vill lyfta upp och
som vi kallar rekommendationer där. Och det är ju områden att arbeta vidare
med inom det här regelverket. Där vi tycker att, ofta att man inte är tillräckligt
precisa, För det har så stor betydelse för dom, så att man måste sätta det i
relation, betydelsen av principen och hur man har reglerat principen, eller
operationaliserat den. Och det är där på ett antal områden vi tycker att det inte
riktigt liksom är balans mellan betydelsen och principen. Inte att vi säger att det
är fel. Det har också varit uppe. Jag menar vi har ju tvistemål runt det här också,
där andra sidan, så att säga, inte kan se principen och att man kan lyfta upp till
diskussion. Jag i revisionen, kan inte använda min revisionsberättelse för att
lämna rekommendationer, där jag tycker att det är ett område man bör utveckla.
För det är inte fel det man använt, det är vår slutsats i revisionen, vad det gäller
sin aktivitetsdefinition, modellen med rak volatilitet, hur man använder
observerbara marknadsdata för liknande instrument och ett antal andra. Det är
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inte någonting som strider mot regelverket. Men om man gör det på det sättet så
vill vi, tycker vi att dom borde precisera det här. Och det är i den andan man ska
läsa dom här. Och sedan används dom, jag menar har revisorns saknat integritet,
är han flat osv. Men det är frågor vi vill lyfta upp och dom ska också ses i ljuset
av att standardsvaret vi fick, eller kommentaren vi fick, många gånger, den var i
linje med inte ordagrant nu, utan mer i andan, att ja men eftersom det är, vi hör
vad ni säger, det låter vettigt det här, men i och med att vi är i en avvecklingsfas
så att det här kommer att vara borta om en 3-4 månader, så står det inte i rimlig
proportion till att göra dom investeringar som behövs för att få det här på plats,
kontra att vi har en oerhört begränsad livslängd i den här portföljen. Så lite i
dom, det är ingen som sagt ordagranna så vid något specifikt tillfälle, men det är
i den andan som diskussionen har bedrivits.
KN:

Det är rätt mycket diskussioner av det du berättar. Är det fortfarande med
Arnelund du har dom där diskussionerna eller är det med några fler personer.

JD:

Arnelund är central. Agneta Norgren är central. Sedan kommer det in vid olika
typer av avställninsmöten. Det låter lite larvigt, men hierarkiskt, jag menar, det
är Peter Svenson, Anders Torgander och Erik Tunström som träffar Mattias
Arnelund och Agneta Norgren i arbetsmöten. Så är en vanlig konstellation. Jag
är oftare sedan med än vad t. ex. Mikael König är i dom, men jag är väl
någonstans mitt emellan. Sedan har vi några möten per år, där vd var med också.
Men Agneta Norgren och Mattias Arnelund är dom som vi så att säga
kanaliserar vårt dagliga med. Sedan finns ett antal tillfällen, eller några tillfällen
när revisionsutskottet i HQ då, formellt sett. För det är inte HQ Bank, den är för
hela koncernen. Men någon form av vad man ska säga mellan nivå av
styrelseledamöter så är det ju Curt Lönnström och Stefan Dahlbo som är, så att
säga. Om vi har Mikael König som är.

KN:

Involverad.

JD:

Ja involverad mer än. Jag menar att Pernilla Dybäck Happe har jag, träffade jag
på styrelsemöte en gång per år, men Stefan Dahlbo är det i alla fall ett par
gånger per år. Och Curt och jag hade ju samtal, ofta ganska informellt, ofta att
han ringde när de skulle ha revisionsutskottsmöte, Johan vi har möte i morgon är
det något särskilt du vill lyfta fram, och jag tänkte ta upp det här. Så det betyder
att vi hade telefonkontakt, 4, 5, 6 gånger per år.

LL:

Om man går tillbaka till det här rapport från revision 2008, i januari 2009. Det
verkar vara den 20, så står det som sista punkt här på KPMG:s
rekommendationer. Validera värderingsmodellen regelbundet genom en
jämförelse med observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma
instrument.
Du var lite inne på det här, hörde jag nyss.
Men på vilket sätt presebnteras det här för styrelse då.

JD:

O ja.

LL:

Och även på styrelsemötet då.
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JD.

Det enda styrelsemötet som vi så att säga deltar i, formella, det är faktiskt i HQ
AB. HQ Bank har inte något, ja dom har ett möte, men det är inte så att revisorn
är där, eftersom det är en personunion, då är de HQ AB, som jag föredrar den.
Så att det som står skriftligt där har jag ju muntligt föredragit under mötet, varje
punkt.

LL:

Är det någon diskussion om det här på själva styrelsemötet.

JD:

Ja, och framförallt är det så. Du refererar nu till 2009, är det inte 2010?

LL:

Nej det här var.

JD:

Det är ganska lika, jag vet det.

LL:

Ja, men jag ville komma till att ni har påtalat det här på hösten också. Det här är
från revision för 2008 då, den 29 januari 2009.

JD:

Och då, för jag kommer ihåg bättre mötet i januari 2010, men vad jag kan säga,
eller vad jag vet, men som jag liksom inte kommer ihåg som igår, men det gör
jag med januari 2010, men allting som står i rapporten har jag också muntligt
gått igenom, dom punkterna.

LL:

Jag nämde tidigare ett pm som då var skrivet den

JD:

22 oktober.

LL:

Ja just det, och det var väl det pm:et om jag inte missminner mig som, just det,
finns det en punkt som det står i
KPMG:s rekommendationer i samband revisionen2008 avseende värdering av
redovisning av verkliga värden enligt IAS 39 genomgicks.
Det här är alltså det pm som är skrivet för den 22 oktober 2009 och så står det
som nästa punkt
Merparten av KPMG:s rekommendationer har inte genomförts.
Det här, nu kanske du inte kommer ihåg om du var med på det här mötet, men.

JD:

Men jag står för synpunkterna.

LL:

Vem får veta det då, att jag menar tillbaka till styrelsen, eller bolaget, att ni har
inte genomfört det vi har påtalat?

JD:

Mattias Arnelund och Agneta Norgren i första hand.

LL:

Det är dom som fick budskapet?

JD:

Ja.

LL:

Och sedan kommer ni då till nästa, januari 2010. Det kom du ihåg lite bättre?

JD:

Ja, den kommer jag ihåg.
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LL:

För där räknas det upp ungefär samma punkter igen, kan väl nästa säga.

JD:

Mm. Får jag backa tillbaka där, för att det är ju också så att, för att ge
helhetsbilden bättre. 2007 så är jag ny som huvudansvarig, och då handlar det
mycket om att man så att säga, tar in information. Allt man ser och hör från min
företrädare, från bolaget, och det är inte bara på det här området, utan på diverse
områden. Och som ni kommer att se, eller om ni tittar, vår rapportering från
2007 är ju ganska mager, när jag tittar så här i efterhand på tradingområdet. Men
det är mycket också att KPMG hade under 2005 och 2006 gjort en ganska stor
utredning och kommit fram till vissa ställningstagande. För mig var det mycket
att ta dom lite för mina. Det här var ju ett område som jag inte hade jättefokus
på då under 2007, just för att det var hanterat mycket. Men under 2007 så ser vi
ändå att det här är ett viktigt område och till 2008 så gör vi ju mer fördjupade
insatser och framförallt då på redovisningsområdet. Så Anders Torgander blir
mer engagerad i teamet och lyfter då ett antal frågeställningar och det är dom
som sedan kommer till uttryck i den här rapporten från 2008. Och det är ju
egentligen första gången då som vi tydligt, tycker jag, lyfter upp ett antal
områden, som vi tycker att det här är områden ohörbart tradingen, så är det här
ett antal områden som vi anser det finns ett utvecklingsbehov. Återigen så är
svaret vi får, vi hör vad ni säger, men det är ju under avveckling. Det är
självklart så att det här är centrala områden. Vad vi sedan ser då under 2009, det
är att när vi är där månadsskiftet augusti september så får vi fortfarande, det här
löper på, jag tror. Jag har ju gått igenom det här, det finns ett arbetspapper
någonstans där ifrån månadsskiftet, om det är det här när Peter har träffat
Mattias Arnelund den 13 september, eller någonting. Men där dom ändå går
igenom och där Mattias säger att, större delen av portföljen kommer att vara
avvecklad innan årets utgång. Och det gör ju att, men vad skönt, okej ni har inte
gjort så mycket av det här som vi tog upp i vår avrapportering förra året, men
det finns på, behovet är ju mindre, i och med att ni ska avveckla. Men sedan
kommer det här, om det sedan är den 22 oktober, men i dom där krokarna, att
nja det vi sa nu i månasskiftet augusti september, den tidsplanen håller inte
riktigt. Och när vi får höra det, så säger vi, men det är ett antal områden nu som
ni inte gjort någonting med, sedan förra året. Och det är det här, det här och det
här. Och sedan hade vi då, eller vi, jag var inte med, men Peter Anders och Erik
från vår sida och sedan fanns det Agneta Norgren, Mattias Arnelund och jag tror
ett par till på risk och ekonomi, som hade, jag skulle tro att det var två sittningar
någonstans i månadsskiftet oktober, november. Och därifrån finns också
rapporter med oss, där vi går igenom med dom regelverket. Det är ju så att det
också finns en uppdaterad IFRS 7 med större upplysningskrav. Och vad det
kommer fram till där. Nur är det som det är. Jag menar, ni har inte avvecklat, ni
har ett antal områden där vi tycker att det finns brister, och bland annat då en
konkret, så att säga effekt, av den här mötesgenomgången, ni måste åtminstone
konkretisera vad ni avser med aktiv marknad. För det är så oerhört centralt
begrepp i det här. För är en marknad aktiv, då är det prisnotering på marknaden
man ska använda. Och är den inte aktiv så är det enligt regelverket, vägen
värderingsteknik som gäller. Och då måste vi först sortera ut hur ni ser på aktiv
marknad, att ni konkretiserar det här. Så det var en effekt av den här
diskussionen. Och sedan andra effekter var att det finns ju upplysningskrav att
titta närmare på och som man utvecklade och försökte utveckla under tiden som
var kvar av räkenskapsåret. Men det var ett sent skede.
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LL:

Den här punkten som jag lästa upp här om.

JD:

Validering?

LL:

Ja just det. I januari 2009 då, för 2008 så är den egentligen inte förtydligad och
det står det så här Validera värderingsmodeller regelbundet genom jämförelse
med observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument, t. ex.
genom uppföljning av s. k. dag 1 resultat. ( tillägg vid utskrift, januari 2010 för
2009). Här står det dag 1 resultat också. Är det en form av förtydliganden,
varför står det så. Det stod inte så året innan.
Det står året innan. Validera värderingsmodeller regelbundet genom en
jämförelse med observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma
instrument, står det.

JD:

Nu har ni läst senare än jag, men jag tror att dag 1 frågan finns ju även uppe
under 2008, men det kanske inte står under samma punkt. Men dag 1 frågan har
varit uppe under hela tiden. Men vad vi säger, för 2008 då är det så att vi kör. Vi
har en synpunkt eller ett område vi diskuterar mycket, det är dag 1 frågan. Och
ett annat område är just valideringsfrågan. Båda är svåra, men hur en ska en
validering se ut. Hur ska man tillämpa den, vad ska man göra. Dag 1 frågan är
svår. Jag tror vi kommer tillbaka till det, det finns ett antal knäckfrågor där
också. Vad vi försöker under 2009, som diskussionen hade mynnat ut i lite. Det
är, ja men ett sätt att validera, är ju också att följa dag 1 resultat löpande. Och
det är därför jag var inne på det här. Jag kommer mycket väl ihåg mötet. För jag
vet att diskussionen vid styrelsemötet i januari 2010 var just väldigt mycket runt
den där punkten. Framförallt Stefan Dahlbo var på den punkten, och att han var
på den punkten, det beror också på att, om det var dagen innan eller två dagar
innan, så var revisionsutskottet med på slutrevisionen med ledningen. Och det
var egentligen av effektivitetsskäl. För att vi kände ett behov från båda sidor att
vi behövde ha en sittning med revisionsutskottet eftersom det var ett antal
knäckfrågor. Och där var det uppe mycket till diskussion här, innan vi stängde
årsbokslutet. Och då kom vi fram till från båda sidor, att det är väl lika bra att vi
kör det här samlat. Och vi hade inga problem med det om inte dom såg några
problem med att det drog ut ovanligt lång. Alltså på slutrevisionen med
ledningen, företagsledningen, så fanns det en ganska stor församling ifrån HQ.
Jag tror att det var den 27 januari 2010. Och då fanns ju revisionsutskottet där
och deltog i diskussionen. Och det var under det mötet som var bl. a. Stefan,
lyssnade och engagerad och tyckte att det här var viktigt. Och under
styrelsemötet sedan, en eller två dagar senare, i HQ AB så flikade han in där, för
han var redan uppsjungen på frågan, och framhöll ju betydelsen av det här. Och
det fanns ingen annan mening ohörbart än att självklart så är det viktigt att följa
det här och att man sa att man skulle införa någon form av uppföljning som
kopplade ihop validering och dag 1 resultat. För lite är det ju samma fråga, så att
säga. Valideringen handlar ju om att kvalitetssäkra sin modell och säkerställa att
den mäter rätt, eller värderar rätt. Och ett sätt att se på det är ju på dag 1 resultat.
Och följa dag 1 resultat fram till en position har avvecklats, på ett systematiskt
sätt. Hitta metoder. Det var tankegångarna som fanns då. Men återigen, även vid
det här mötet, det här med att det är ju en avvecklingsfas, så att dag 1 frågan har
ju mindre betydelse i framtiden. Men man tyckte ändå att det var viktigt och jag
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tror också att mot bakgrund av dom diskussioner som hade varit både med oss,
men även tror jag internt där under den senaste tiden, innan det här, så tror jag
att Stefan då kände att, det här ska vi ändå titta närmare på.
LL:

Vi ska komma till dom här, men jag tänkte ta några allmänna frågor först.
Edge. Vi ser ju här t. ex. på dom här styrelsemötena i januari, så framgår det ju
att man presenterat edgen per den sista december i alla fall. Kan du berätta mer
om det. Vad edgen innebär och hur den hanterades.

JD:

Ja alltså edgen det är ju. Det här man nästan skulle vilja rita, men. Är det okej
om jag skriver lite på pappret.

LL:

Ja, ja.

JD:

För jag menar edgen, det är ju en importerad marknadsdata. En data från
marknaden. Och den är ju inte bearbetad på något sätt. Ska inte vara bearbetad
på något sätt av HQ, utan importerad, för att jämföra med det värde man själva
har tagit fram. Och då får man ju en skillnad i värde på instrumentnivå. Enkelt
uttryckt är ju edgen på instrumentnivå. Sedan är det ju så att i HQ så för många
instrument så fanns det ju ingen aktuell marknadsdata och då importerade man
ingen information ifrån marknaden, utan då blev det så att säga streck eller lucka
i den här kolumnen. Och det är det jag i andra sammanhang har sagt, det blev
väldigt knepigt om man summerar en edge. Alltså summerar den här kolumnen
eftersom den inte är fullständig. Den saknar information för ett antal instrument,
så är summa i princip ointressant. Däremot är det självklart så att det är
intressant på instrumentnivå, att jämföra. Jag menar hur det än är så finns det en
marknadsdata från marknaden som säger någonting. Och det än är så värderar ni
till ett annat värde. Så på instrumentnivå så är det självklart så att det finns ett
intresse att följa upp ett sådant värde. Däremot att summera det som råkar vara,
eller summera dom här beloppen för dom som råkar har marknadsinformation
till en total, den tycker jag är mindre intressant. Den kan vara intressant, men det
är där vi har haft vissa andra i andra sammanhang diskussioner, det här
totalbeloppet, som jag tycker är mindre intressant. Däremot tycker jag på
instrumentnivå.

LL:

Än edgens utveckling över tid då, är det någonting som beaktades.

JD:

Ja vi har haft den uppe i samtal, bl. a. att se hur den har utvecklats för att försöka
också få förklaringar varför den har utvecklats på det sättet. För det är ingen
hemlighet att man såg att edgen hade en ökande tendens.

LL:

Vem visste om det i bolaget, eller fick information om det?

JD:

Ja det tror jag många. Jag kan inte säga exakt, men vad jag har fått reda på också
i efterhand, som ni redan ser, det finns väl någon form av dagsrapport och den
har vi inte använt så mycket i revisionen. Jag har sett ett exempel på den, men
det finns en dagsrapport från tradingen och där finns det nog en post som heter
just förändringar av edgen från föregående dag eller någonting. Och vad jag vet
så skickades väl den där i varierad omfattning. Men jag tror att vid olika faser
här och mot slutet tror jag nog det var så att i princip hela styrelsen i HQ Bank
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fick den här på daglig basis. Det framgår också, i jag tror att det är från risk,
Agneta Norgren skriver i något riskprotokoll, runt månadsskiftet, det kan vara i
januari 2010, det kan var något senare, där hon just, jag tror inom parantes eller
någonting, ändå upplysningsvis kommenterat vilken har skickats till styrelsen
dagligen eller till revisionsutskottet eller.
KN:

Jag tyckte du nämnde att du ville komma fram till eller ha en förklaring till
edgens utveckling. Jag tyckte du nämnde det som en bisats. Vad var
förklaringen till att den var den här tendensen.

JD:

Mm. Jag menar att det finns ett antal förklaringar. En förklaring är att om man
jämför med tidigare perioder, då var det ganska mycket Omx positioner som
utgjorde, eller utgjorde portföljen. Och Omx positionerna hade i betydligt större
utsträckning så att säga lucka i den här edgekolumnen. För att det fanns inte
priser över huvud taget på marknaden i dom. Och då blir edgen per automatik
minder, medan för omx så fanns det i större utsträckning priser.

KN:

Du menar dax.

JD:

Ja, förlåt, jag sa Omx. För dax fanns det större utsträckning priser av något slag.
Inte självklart att dom ledde till transaktioner, men det fanns framförallt market
maker som ställde priser och det gör ju att du hade mycket lättare att få ett pris
på marknaden och därigenom fick du i större utsträckning en edge. Vad jag
egentligen tycker är mer intressant. Jag tycker det är intressant att följa det på
instrumentnivå och försöka förstå och alla, och framförallt ställa frågor till dom
som ansvarar för värderingen. Varför ser det ut på det här sättet, vad är tanken
osv. Men vad jag egentligen tycker är mer intressant, det är ju att följa
omfattningen på instrument som saknar priser. Om det är någonstans som
riskerna finns, som jag tycker är många i det här, den här affären eller röran går
fel, så tycker jag att dom här instrumenten som saknar priser. Om det är
någonstans som vi har osäkerhet och tittar närmare på så är det ju när det saknats
priser från marknaden. Men där har alla tagit instrumentens modellvärdering lite
för given. Och jag förstår ju i och för sig varför man gör det. För att det är svårt
att tycka till.

KN:

Jag är lekman inom det här området. Men du säger att Omx positionerna var
färre i slutet av 2009 och de har gått över mer på daxpositioner. Och med det
resonemanget du för, så säger du att edgen är mer tydlig, så att säga.

JD:

Ja.

KN:

Att det finns priser i marknaden.

JD:

Mm.

KN:

Då borde det där edgeförhållandet var mer riktigt då, med andra ord.

JD:

Jo, jag förstår. Jo utan att, ja. Så kan man ju säga. För informationsvärdet har ju
inte blivit mindre.
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KN:

Nej precis.

JD:

Men däremot vad jag säger samtidigt är man nog inte ska dra för snabba
slutsatser, jag menar att det är väldigt enkelt att komma till att det är mer
felvärderat, för att edgen har blivit högre. Vad jag säger är att det kan vara lika
rätt eller lika fel som tidigare, men sannolikt är det så att vi fått priser i en större
del av portföljen, jämfört med tidigare. Det är inte självklart att det har blivit så
att säga aggressivare värderat bara för att edgen har gått upp. Och det är därför
jag också säger att man måste ha en viss ödmjukhet, eller försiktighet när man
tolkar edgen på totalnivå. Jag tycker det är ett dåligt mått att titta på totalnivå,
men jag tycker det är ett bättre mått att titta på instrumentnivå, eller ännu hellre
för instrument som är ingångna tillsammans, alltså som är en samlad position.
Om man nu har en tradingstrategi att bedöma så att säga värdet på dom som
hänger ihop och deras edge. Det tycker jag är den bästa diskussionen runt edgen.
För att det finns instrument tycker jag än idag, som jag menar uppenbart är
felvärderade sett isolerat. Men om man ser dom i större sammanhang till vilka
dom hör, så är det inte lika uppenbart.

LL:

När det gäller säkerhetskrav. Dom grundar sig då på marknadsplatsens värdering
om man säger.

JD:

Mm.

LL:

Skedde det någon jämförelse mellan säkerhetskravet vad det grundade sig på för
pris och det pris som HQ själva satte.

JD:

Det finns ju i risk avrapportering, dom gör ju en riskrapportering till styrelsen i
HQ bank och det finns ju diagram som visar säkerhetskravet och ställer det i
relation till.

LL:

Då pratar du om totalt. Gör man någon jämförelse instrument.

JD:

Nej, nej. Och där måste jag reservera mig också. Jag tror inta man, jo det kanske
man får. Jag har inte sett det. Man kanske får det på instrumentnivå.

LL:

Jo, man får det.

JD:

Ja, ja. Men däremot är det också viktigt att komma ihåg att dom här
säkerhetskraven. Det är inte så att institutet som kräver säkerheter gör en
värdering enligt IAS 39, så att säga. Som underlag till sitt säkerhetskrav, utan
ofta bygger den på det pris som finns på marknaden. Lite blir det samma sak. i
samma pott. Dom går ju också på det observerbara marknadsdata som finns där,
dvs samma värde som ligger till underlag för jämförelse mellan HQ:s värdering
och marknaden, dvs det blir edgen. Och sedan till edgen så lägger dom ett
marginalkrav för så att säga eventuella händelser. Och så får dom ett krav. Så att
deras krav, vad kan man kan säga, det bör ligga i närheten av edgen. Det är mer
sannolikt. Däremot, det som skiljer då edgen och säkerhetskraven, det är ju att
säkerhetskraven förhoppningsvis då har hela portföljen som underlag för sin
bedömning. Men jag skulle bli förvånad om så att säga, jag har inte gjort den
analysen, men jag skulle bli förvånad om ett institut som ställer säkerhet avgick
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betydligt från det här priset, eller ställda priset som finns på marknaden. För det
har inte dom. Jag menar dom ska göra det här i en automatiserad process för alla
sina motparter.
LL:

När det gäller stora avvikelser i edgen, från dag till dag eller blev det någon
uppföljning av det.

JD:

Från  vår  sida  har  vi  gjort  det,  framförallt  tjugohundra…  Vi  gjorde  det  i  
anslutning till årsbokslutet 2009. Där vi följde lite på daglig basis och gjorde lite
diagram och det finns arbetspapper på det. Det tror jag Håkan har fått också
ifrån oss, där vi tittade och ser vissa slag osv. Och det var då vi också började
diskutera. För jag menar det här det var alltså, var en jättefråga i diskussionerna.
För vi började fundera på att, vad är det vi ser, hur ska vi tolka det. Är det
felvärderingar, finns det andra orsaker. Vi diskuterade i teamet, finns det behov
av en generell, någon form av edgereserv, värderingsreserv. Hur skulle en sådan
kunna se ut. Hur gör andra. Allts det finns massor med frågor runt det här. Och
då tittade vi bl. a. på. Vi började analysera, vi gjorde en sådan här rullande
medelvärde på edgen och såg ju en tendens osv. Ja det var alltså föremål för
diskussioner.

LL:

Kom ni till någon slutsats eller någonting som var anmärkningsvärt därvidlag.

JD:

Vi ser att den ökar, vi ser att man har mycket en modellvärdering. Vi ser att man
har, borde utveckla sin valderingsmetod. Det är där vi på något sätt knyter ihop
våra slutsatser och som då formulerar på det sätt i styrelsemötet. Och lite den här
andan, alltså det är så att bildligt. HQ var ute och åkte i en gammal folkvagn
från 67 på något sätt. Den rullade och dom sa att dom skulle ta sig dit bort, men
dom skulle göra det på ordnat sätt. Dom skulle åka på småvägarna dit bort och
ta det lugnt och sakta. Inte ta några förhastade manövrer på motorvägen. Och
när vi kommer och för upp dom här diskussionerna så är det ungefär dom svaren
vi får. Och givetvis, jag har ansvaret för revisionen och jag har bedömt att vi har
ett antal områden där vi har iakttagelser, samtidigt har vi en kund som jag då ska
sätta de här iakttagelserna på och säger att vi ska ta det lugnt här och köra på
småvägarna, framöver nu tills det här är avvecklat om några månader. Det är
självklart så att effekten av dom här noteringarna måste sättas in då i det
sammanhanget. Och det är där det känns väldigt galet när vi sen, och det är där,
jag vet inte om ni kommer in på det, men man kan komma in på frågorna, om
det blev så här, hur kunde det bli så här. Men det är just att när man tar
folkvagnen från 67, åker upp och säger, jag ska inte bara ta oss ohörbart, utan vi
tar motorvägarna här och vi kör full gas dessutom på motorvägarna. Det är klart
att den här, det finns en risk att någonting händer. Och det är lite att den är
folkvagnen har varit på fel ställe.

LL:

När det gäller edgen så ser man att den har rapports då i samband, t. ex. med
störelsemötena i januari. Och ifrån rapporten i revisionen 2008, som jag var inne
på tidigare, i januari 2009, så framgår det att en teoretisk edge om 44 miljoner.

JD:

Mm.
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LL:

Men man kan ju se samtidigt om man går in på listor som visar edge dag för dag
att dagen innan var det 148 miljoner och dagen efter var det 417 miljoner. Och
det här återkommer ju vid rapporteringstillfällen och vid årsskiftena att den är
friserad om man säger, edgen. Att den är mycket lägre. Är det någonting som
har varit uppe till diskussion.

JD:

Nej, vi har fått dom här påstående också i den här skadeståndsprocessen. Den
har inte vi följt på det, det har inte varit en observation från oss. Den enda
observationen, eller enda, en observation som anslutning till det, eller har
koppling till det där, det är att vi noterade att det fanns helt galna importerade
priser på två omxpositioner per 2009-12-31, som reducerade edgen till tror jag
det var 282 miljoner. Och som jag också haft uppe när jag läste, till
revisorsnämnden. Dom två, där har det sedan efteråt framförts påståenden om att
det skulle ha varit HQ som genomfört någon form av transaktioner per 2009-1231 för att få ut ett marknadspris och få ner edgen. Men det har inte varit upp hos
oss. Vi har inte haft det uppe.

LL:

När fick du kännedom om just det då. Det här sista december 2009 att edgen
skulle vara friserad, om man säger.

JD:

Nej vi såg det bara att den var orimlig, såsom den presenterades i edgerapporten.
Så att vi så att säga, fästen inte vikt vid den.

LL:

Men när fick ni veta då.

JD:

Men att den var friserad, eller skulle kunna vara det, det var Roschier i en inlaga
till revisorsnämnden i augusti-september.

KN:

Det var ingenting som du kände till då, när det var aktuellt.

JD:

Nej. Och jag vet inte än, det är bara ett påstående.

LL:

Jo, men vi kan väl visa det, för det kan ha betydelse det här. Det är ett som vi
kallar för förhörsbilaga G, för att vi ska veta vad det är för papper vi visar här.
Och det är två som du säger omx instrument. En som heter A 660 och en som
heter A 700. Och där ju HQ haft betydande innehav. Alltså det är utställda
köpoptioner, så det är förpliktelser, om man ska säga.

JD:

Mm.

LL:

Och A 660 så är det 11 500 kontrakt och i A 700 så är 6 010 kontrakt. Och då
vid den tiden så var index någonstans på 950 drygt. Och dom här går ju till lösen
då i januari så det är nästan inget tidsvärde kvar, så den som heter A 660 borde
ha ett pris runt 290.

JD:

Realvärdet?

LL:

Ja, just det. Och den som heter A 700 runt 251 så där. Där har då HQ lagt in en
köporder på den som A 660 på 75 kr och det var 10 kontrakt och det är alldeles
innan stängningen. Och på den andra som heter A 700 så har HQ lagt in en

Förhör, 2012-05-02 13:05 diarienr: 9000-K1634-10

107
köporder om på 60 kr, 10 kontrakt och det är också alldeles precis innan
stängningen. Och dom försvinner ju sedan, men sätter ju en stämpel i orcen.
JD:

För edgen.

LL:

För edgen ja. Den förändrar ju inget värde, men den drog bort 365 miljoner
ungefär utav edgen. Och det här vet vi och vi vet vem som gjort det också. Och
det är HQ alltså på tradingen.
Vad säger du om det?

JD:

Jag säger samma sak som er, alltså jag visste. I revisionen har vi inte vetat om
att det är HQ. Vi har inte följt det. Men vi har noterat att det är ett helt orimligt
pris som är importerat till den här kolumnen och som ligger till underlag för
edgeberäkningen. Men för oss har det inte varit mer än så, som jag sa, när vi är
ute tittar vi på jämförelse mellan HQ:s modellvärde och det importerade priset.
Här såg vi att det var en jätteskillnad. Samtidigt, precis den övning som du
säger, vi jämförde med realvärdet och ser att i princip borde den vara värderad
till realvärdet för det är så kort till förfall och vi ligger in the money. Så att det
borde ligga där. Och ligger det inte där så är det något som är galet. Däremot så
har vi i revisionen inte efterforskat vad var det som gjorde att det fanns ett galet
pris där, var det en felimporterad information, var det en manipulation av någon,
var det en manipulation av HQ. Den har inte vi.

LL:

Men varför gör någon på HQ det här då?

JD:

Ja, för det vet vi ju alla här och det är tjusningen med deras enkla modell. Det
här påverkar ju inte bokföringen.

LL:

Nej.

JD:

Det är en tjusning. Det påverkar edgen. Och med det här, en teori som andra
sidan i vårt skadeståndsmål drar upp, genom att man gör på det här sättet, så får
man bort fokus från edgens storlek, vilket gör att man får mindre frågor från oss,
eller från styrelsen.

LL:

Om vi vänder på frågeställningen om ni i revisorsteamet fått veta att det sitter en
på trading här och petar in det här priset, vad skulle reaktionen har blivit då?

JD:

Ja, då har man en indikation på fraud.

LL:

Ja.

JD:

Och fraud, då får vi helt andra. Då rasslar det till i vår metodik. För att om vi har
en kund som genomför så att säga, mot sitt normala handlande. Om man har
oegentligheter, händelser av fraudkaraktär. Jag menar att då.

LL:

Vad kan syftet ha varit från HQ, eller tradern som gjort det här, att göra det då.

JD:

Ja, det lär vara någon, jag menar antingen, det får du egentligen fråga honom va,
men om det är att få ned edgen. Det skulle kunna vara ett syfte. Men vad man
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ska ha med sig, det är ju om det är så att det finns, att dom ingår i en större
position. Men jag tror inte det, i dom här. Den här är så uppenbar eftersom det är
bara 3 veckor i princip till förfall, så att det. Spontant så är det på det sättet.
LL:

Du sa att det är ett fraud, eller en fraud ifrån. Hur hade ni agerat då om ni fått
veta att det här sitter en på trading och pekar dom här priserna som petar bort
365 miljoner av edgen. Hur skulle reaktionen ha blivit då.

JD:

Ja då blir det. Vi har ju haft en kontrollbaserad, som det heter, granskningsansats
i HQ, vilket är normalt i den här typen av verksamhet som vi har i våra dom
banker som är kunder hos oss. Dvs att vi gör ju väldigt mycket av dom här
metodavstämningarna. Vad har man för metod, hur är den förenlig med
regelverket. Hur presenterar man det här, vilka interna kontroller har man i form
av vad en riskfunktion gör, vad styrelsen gör. Vilken information får dom osv.
Hur är miljön, interna kontrollmiljön, hur reagerar, hur ser företagsledningen,
hur ser styrelsen på risk och hur ser man på oegentligheter osv. Det är ett antal
områden och vår samlade erfarenhet av HQ, det är att HG har varit ett företag
där den här s. k. fraudrisken har varit låg.

LL:

Men jag menar om du hade fått veta hur det gått till?

JD:

Jo, men då rasslar det till. Då blir det en helt annan typ av. Jag menar att det kan
inträffa fraud. Det har det gjort förut också. Precis när jag klev på våren 2007 så
var det en incident på tradingavdelningen, men visade just, den har ju legat till
grund för vår slutsats, för att när den fångades upp. Den fångades upp av HQ:s
nät, så att säga, i form av HQ:s riskfunktion, som fångade upp den vid
kontroller. Styrelsen agerade, man informerade finansinspektionen osv. Så att
fraud, den typen av händelser kan inträffa. Men man visade att man hade en
kontrollapparat internt som fångade upp den. Och hade det varit här också, då
hade det inte påverkat så mycket. Men om det är så att en sådan här händelse
slinker igenom eller till och med är i vad ska jag säga, välsignad av någon, ja då
raseras ju hela kontrollbaserade granskningsansatsen, om det hade kommit till
kännedom. Nu kan det var en enskild person som gjort någonting och det kan
vara så att det fanns inte anledning för kontrollapparaten i HQ att fånga upp den,
vad vet jag. Då kanske det inte haft så stor effekt. Men hade vi fått reda på den
och den hade så att säga varit välsignad av någon, då hade det varit en enorm
konsekvens. Så du har ett spann, från att det kanske inte haft någon betydelse
alls, för att det är en enskild persons så att säga handling som har fångats upp av
den interna kontrollappraten till i den andra änden, det här är någonting som
gjorts medvetet och dessutom har välsignelse. Då skulle det ha fått enorma
konsekvenser.

LL:

Och det skulle ni ha gjort även om det nu inte påverkade värderingen i sig, utan
att det påverkade bara edgen då?

JD:

Den skulle ha väckt ett antal frågor, det är hypotetiskt resonemang, men alltså
det hade självklart så, så hade det medfört ytterligare revisionsåtgärder och vi
fick reda på att det finns någon i en position som ända är av den här typen eller
karaktären, som sitter och genomför transaktioner som så att säga går, det är
inte, om det nu är så med dom, att det inte finns, att koppla ihop dom. Det finns
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inga bra förklaringar till prissättning och transaktionerna. Det är självklart så att
det skulle.
KN:

Om jag uppfattade dig rätt när du sa så här att, ni såg att edgen var 700 eller vad
det var och sedan var det någon som lagt in tokiga priser.

JD:

Nej, vi såg att den var, den så att säga summeringen i orc var i storleksordningen
281-282.

KN:

Ja, okej.

JD:

Tror jag. Dom här summerade vi till 361 någonting, tror jag. Så att om man
rensar för dom. Dom här minskar ju edgen, så då blir det 640 någonting.

KN:

Okej.

JD:

Så i vår värld så, jag menar när vi gjorde revisionen så såg vi att dom här fanns.
Alltså att dom här fanns som transaktioner. Vi ser att det är importerat till den
här kolumnen ett pris, ett pris som mot bakgrund av att det är 3 veckor till förfall
och det är det lösenpris som är, kontra underliggande kors, så är det helt orimligt
värde.

KN:

Det var så ni resonerade?

JD:

Ja, för vi tittade igenom vissa. Och det är precis såsom risk har tittat igenom
genom HQ, att positioner, enskilda positioner. Alltså positioner i enskilda
instrument, som har stora edgebelopp, funderar man på, varför uppkom det här.
Och på den här ser man att, för oss har det inte varit så att vi har haft det här som
underlag för en fraudgranskning och fundera på att, kan det ha varit HQ som
handlar, utan snarare är det så att vi försöker ta ställning till HQ:s värdering.
Och då ser vi i det här fallet, att ja men HQ har värderat dom till det priser och
det känns mer rimligt än det här importerade. Och sedan har vi släppt det och
gått vidare.

KN:

Men har observerat händelsen i alla fall.

JD:

Ja, vi observerade att det här priset, inte transaktionen.

KN:

Nej, nej.

JD:

Men jag har observerat transaktionen efteråt, och det är också för att vi har
beställt. Jag beställde ju från, under ärendet med revisorsnämnde, så ville jag för
att kunna illustrera vissa omständigheter, bl. a. då den bristande aktiviteten, så
beställde jag kursinformation från både Omx och Dax som säkert ni också har
gjort på transaktionsnivå, och då kan man ju se den här, som sker sent den 31
december. Men som jag säger, vi har haft en kontrollbaserad granskningsansats i
revisionen av HQ, så att vi har inte varit nere och gjort den typen av analyser.
Hade vi haft en kunde där vi inte hade kunnat förlita oss, där vi gjorde
bedömningen att vi inte kunder förlita oss på interna kontrollen, då hade vi varit
på den nivån med substansgranskning på det sättet. Men det var inte vår
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erfarenhet här och då var vi inte nere på den nivån. Men i efterhand när jag gjort
substansgranskning för att kunna göra så att säga illustrativa exempel, så har jag
notera dom där två. Och jag har även noterat ganska många andra. Sedan säger
inte jag att det är HQ, för jag vet inte vem som gjort dom. Den informationen
har inte jag. Men jag kan ju se att det finns en tyngdpunkt i transaktioner på
marknaden mot slutet av månaden, små kontrakt och ganska avvikande priser.
Precis som om någon är angelägen om att få priser. För annars hade man inte
fått några priser. Och jag säger inte alls, jag tror, jag vet inte. Jag tror inte det är
HQ, framförallt inte bara HQ. Jag har sett i efterhand att det finns mycket
sådant.
LL:

Det framgår ett pm hos er också den 2010-01-15, det är i januair då, efter det
här, en punkt att.
Teoretiska edgen uppgår netto till + 280 mkr per Q4, varav ODAX och OMX
står för vardera +643 mkr och -364 mkr .
Men det här att ni har på det sättet noterat är det någonting som ni diskuterat
eller kommunicerat med någon i bolaget, och vem i så fall.

JD:

Ja, det där är nog från Anders Torgande, tror jag, det har varit med Agneta,
framförallt, även hennes medarbetare Nina Hernberg, tror jag att hon heter och
med Mattias. Det är framförallt dom det har varit diskussionerna. Och det där
gjorde ju också att det mailet plus diskussioner vi hade under vi kan säga
veckan, veckorna runt det där datumet, gjorde att även jag var ute. Jag träffade
Agneta och Nina Hernberg den, ja måndag, jag tror att det var den 25:e. Jag
kommer ihåg där, jag har fått gå tillbaka så många gånger nu, för att få en
genomgång på ett antal instrument. Och framförallt att så var det att jag ville få
en egen uppfattning om aktiviteten och vilka kontroller som risk hade gjort runt
aktiviteten. Så att jag var där och träffade dom för ett arbetsmöte då. Så att vi
hade det här under luppen. Sedan ja, det finns ett antal, dom här personerna på
HQ har ju vi fört diskussionerna regelbundet.

LL:

Kalle, ska vi gå vidare till dom där.

Ekonom:

Jag tänkte bara. Om man tittar på den edgen så är den alltid positiv.

JD:

Mm.

Ekonom:

Och har du någon fundering på hur det kom sig att den alltid är positiv.

JD:

Ja alltså en förklaring är ju att dom annars. En enkel förklaring, annars hade
dom ju avyttrat positioner om de tyckt att det var så att säga värderat åt det
andra hållet. Men det är den förklaring, jag har ingen egentligen.

Ekonom:

Hur menar du då, att dom skulle avyttra?

JD:

Jag men alltså att dom tycker att dom är värda, så att säga, hade dom fått, man
får tänka minus och plus här. Egentligen så borde dom vara värderade ännu mer
skuld, va, än va HQ har satt dom till och, men jag har egentligen mer än att det
här att se helhet osv. Att få ihop det här. Jag menar att vi haft den uppe i revision
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ohörbart. Och den har alltid varit det. Och jag menar vi kommer också tillbaka
till prissättningen på marknaden, vilka var dom här positionerna som gav dom
här. Egentligen var det så att HQ agerade lite, sin tradingstrategi var ju rätt
mycket det att vara ett försäkringsbolag för dom som satt med aktiedepåer och
så fick dom ju bra betalt, så har jag tolkat den tradingstrategin, att man fick ju
bra betalt för att ta risken som någon som satt på en aktieportfölj.
Ekonom:

Så det var därför man kunde ha en positiv edge.

JD:

Ja, alltså det var det som var affärsidén. För jag menar edgen speglar vad
marknaden vill ha, eller hur dom prissätter dom här. Och marknaden vill ju inte
ta dom positionerna. Och marknaden, dom andra stora aktörerna på marknaden
är ju aktiedepåer, enkelt uttryckt. Och efter dom här krascherna som har funnits
ute i världen så har ju dom som sitter på aktiedepåer blivit riskaverta. Du kanske
sitter på en långsiktig portfölj, du skall förvalta, om det sedan är pensionskapital
eller liknande, så måste du ha en blandad portfölj, men du sitter med ett
långsiktigt perspektiv och du kan orka med och det är helt okej med en viss
kursnedgång, men du kan inte, vill inte exponera dig för ett börsfall. Och det är
ju den risken som den här motparten vill säkra sig bort ifrån. Och är beredd att
betala bra för att bli av med. Medan HQ är ju beredd att ta den risken, men kan
sedan riskeliminera i sin trading, genom att ta andra positioner runt omkring, för
att ta bort den faktiska risken. Dom arbetar ju aktivt med risken. Och det är den
vi ser i edgen, många gånger, att någon är beredd att betala bra och bli av med
sin  risk  och  HQ  är  beredd  att  ta  den  risken  och  mana….skulle  väl  tanken  vara,  
sedan lyckades man uppenbarligen inte här managera den risken i sin trading,
eller bli av med den.

Ekonom:

Du menar att när HQ gör en affär så sker inte det till market value, alltså det
som finns på marknaden, utan det är andra.

JD:

Jo men det får man ju förutsätta.

Ekonom:

Att dom gör affärerna till marknadspriser.

JD:

I den transaktion som finns då ja.

Ekonom:

Ja, men då förstår jag inte, kan dom värdera den till andra priser än
marknadspriser.

JD:

Ja, gör man det då. Hur ska man säga. Att en transaktion, det är där man får
backa tillbaka till det här om en marknad är aktiv eller inte. Och för att det
genomförs en transaktion och även om HQ. Vi hade också en diskussion i det
andra målet, även om HQ råkar vara part i den så är det inte självklart så att en
transaktion skapar en aktiv marknad. Däremot, och där har vi varit på också och
är kritiska till HQ:s metod, för att dag 1 om vi kommer tillbaka till den, så är det
väldigt märkligt att om det nu sker en transaktion den här dagen och
uppenbarligen på ett segment av marknaden där HQ verkar. För det vill jag
också att man lyfter in i det här, det här med att vad som sker otc i börsclearade
optioner och vad som faktiskt är handel som sker öppet på börsen. Och HQ
handlade företrädesvis otc, men clearade över börsen. Och jag menar att måste
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nog hålla isär det här lite när man tittar på aktivitet. För det är inte självklart så
att varje minsta lilla transaktion här ute självklart är på samma så att säga
marknad, eller relevant marknadssegment som HQ. Men om man gör, genomför
en egen transaktion, det är självklart så att där talar mycket för att man måste
fästa vikt vid den. Sedan säger inte jag att det med automatik skapar en aktiv
marknad för all evighet bara för att man själv ingått affären. Men vid den
tidpunkten, och där tyckte jag att HQ hade ett metodfel för i sin modell så är
man då direkt på att värdera det här till någonting annat genom den raka
volatiliteten. För det blir en konsekvens av den raka volatiliteten, så blir det här
dag 1 resultatet. Och det är ju det första. Många kan ju då enkelt diskvalificera
hela modellen med rak volatilitet. Titta hur galet det blir. Men så långt vill inte
jag gå. Däremot så tycker jag inte det är helt tillfredsställande att man utgår från
att det värde, eller den volatilitet som den raka volatiliteten ger per automatik är
bättre än den som man har handlat i själv. Man borde ha tagit sin utgångspunkt i
det handlade priser i den transaktionen. Sedan hade det mycket väl kunnat varit
så att man dagen efter eller 14 dagar senare eller tre veckor senare, när man
kommer till sitt bokslut, månadsbokslut, och ska värdera det här till fair value
kan komma ner till det där strecket på goda grunder. Men man ska utgå ifrån
transaktionspriset. Det var där och det ser ni också i vår rapportering att man
borde ta sin utgångspunkt i transaktionspris, tror jag det står i vår. Och det är
just den här diskussionen, att man kommer fel. Man utgår ifrån att raka strecket
visar rätt och så därifrån så börjar man hitta skäl till varför man ska frångå det
här andra priser. Men egentligen borde man ha tagit sig därifrån och ner dit i så
fall i sin argumentation. Och det är där jag menar, det vi ser mycket i den här
edgen, för det är dom stora transaktionerna, det är mycket, för att ha svävat på
mitt svar, men det handlar om, som jag har uppfattat det, att du har en riskavert
motpart på marknaden, som är du är beredd att ta risken för och det är oftast du
ser i dom här större transaktionerna. Och det är därför jag också vill lyfta upp att
det är viktigt att se dom tillsammans. För att när man gör den större
transaktionen så tar man inte den risken naken, utan man har ju, när man tar den,
hittar en motpart som är beredd att, eller vill sälja av sin risk, så tar man den
positionen, sedan vill inte HQ sitta naken med risken, utan tar ett antal andra.
För det första så tar man bort ofta kursrisken i underliggande instrument med en
future. Sedan kan man ta andra positioner. Man ställer ju ut en säljoption här,
men då tar man ju för att ta bort risken med andra positioner på andra ställen på
den här kurvan och så får du ett paket. Och det är så jag vill se på det här, att ett
instrument som i sig känns uppenbart felvärderad kan ha ett paket runt omkring
sig.
Ekonom:

Som är felvärderat åt andra hållet?

JD:

Som är felvärderat, som tillsammans har ett rimligt värde. Och det var så vi
jobbade i revisionen, för att framförallt är det ju nu, om vi pratar årsbokslutet
2009, så är det framförallt, som vi hade svårt att smälta, så var det ett antal
dagsoptioner med förfall i juni 2010. Där vi tycker, sett isolerat, varje position
så är den felvärderad. Det är vår slutsats, det är vår initiala bedömning, att dom
här är ju galet värderade. Och även om dom är värderade inom ramarna för den
metod som man säger sig tillämpa. För man kunde nog få in den där med ett
skohorn, där man säger att vi värderar ju till atm optionens implicita volatilitet.
Det är det som ligger till grund för den raka volatiliteten. När det är kortare
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löptider och omsättningen och aktivitet är relativ låg så fäster vi även vikt vid
historisk volatilitet i större utsträckning. Då kunde man kanske knöa in den med
ett skohorn.
Ekonom:

Jag tänkte på en annan fråga också. Från att man skriver en ren
revisionsberättelse så finns det en gräns till att man ska skriva orent. Och hur
nära den gränsen låg du i det här fallet.

JD:

Inte så nära. Däremot så låg jag väldigt nära en erinran.

Ekonom:

Och med anledning av vad?

JD:

För att jag tyckte att den här avvecklingen, att det hade blivit rätt mycket
bortförklaringar på något sätt som jag tycker att när jag såg dom isolerade var
för sig, dvs det här att inte avvecklingen genomfördes i den takt som fanns, eller
som var kommunicerad. Och så kom vi lite så här 5 i 12. Och så fick det,
framförallt  tjugohundra…  Jag  kände  inte  det  där  2007,  men  för  2008  och  2009  
så blev det så, så får vi försöka komma till någonting som vi kan acceptera, men
fram under hela året, under 11 månader, så har man inte gjort vad jag tycker
man borde ha gjort med argumentet, vi ska ju avveckla.

Ekonom:

Var det någonting du skrivit i så fall i revisionsberättelsen.

JD:

Nej.

Ekonom:

Utan enbart till styrelsen.

LL:

Men framförde du det här till någon?

JD:

Nej, inte mer än internt, när vi satt och diskuterade hur vi skulle gå vidare.

LL:

I revisionsteamet?

JD:

Ja, när vi sammanfattade våra noteringar. Och när vi la upp planen. För vi var
överens att vi kommer inte längre för stunden, men vi känner oss ändå bekväma
med det här. För att till saken hör också att skriva en oren revisionsberättelse.
Det kräver lika, alltså jag måste, om man ser det utifrån, så kan man tycka så här
att. I och med att du inte skrv något i revisionsberättelsen, men den är ju inte ett
forum så att säga för allmänt tyckande, utan jag måste ju ha, likväl som jag
måste ha grund för mina uttalanden, så måste jag likväl ha grund för mina orena
uttalanden. Och i det här fallet när jag vägde samman så tyckte jag att portföljen
per sista december på enskilda instrument, så fanns det instrument som jag
tyckte var felvärderade. Men sett tillsammans och framförallt då när man såg
balansen i portföljen, där mars och juni i Dax låg och mötte varandra bra.
December 2010 hade också en balans inom sig. Och Omx hade redan gått till
förfall när jag avgav min revisionsberättelse. Och jag hade ett besked ifrån både
styrelsen och från ledningen att man nu höll på med det intensiva skede av
nedmonteringen, så gjorde det att den här typen av iakttagelser vi gjorde, sett
paketerat fanns inom en acceptabel nivå.
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Ekonom:

Går det att säga någon gräns om man säger resultatmässigt, hur stora fel kan
man acceptera i HQ bank utan att skriva en oren revisionsberättelse? En
hypotetisk fråga.

JD:

En hypotetisk fråga. Därom är ju debatten väldigt livlig just nu.

Ekonom:

Vad skulle du själv säga?

JD:

Ja, alltså givet, det är här man egentligen skulle ha en lång dragning, för att man
måste ta det hela vägen. Jag ska inte rita, jag ska inte bli långrandig här. Men det
finns alltså ett antal knäckfrågor. För vi sa att man har en position, för ni kan det
här. Dom har en position, vi har en massa observerbara marknadsdata ute på
marknaden, till det här måste man förhålla sig på något sätt. HQ införde, vilket
var krav för oss, för att vi sa att någonting måste vi ha, eller ni först, men vi
också bedöma hålla i handen. Och ni måste konkretisera vad ni avser med aktiv
marknad. Och det gjorde man och den är presenterad i årsredovisningen. Och då
är det oerhört viktigt att om marknaden är aktiv, då är det prisnotering som
gäller. Och där hade man ett fel, men det felet var obetydligt. Det var 1- 2
miljoner kronor, dessutom åt fel håll. Men där har du verkligen ett fel i det här
bokslutet. För man säger i sina redovisningsprinciper att dom tillämpar aktuellt
pris för instrument som är noterade på aktiv marknad. Men det gjorde man inte,
så den kom ju upp på en sådan ohörbartdifferenslista för oss, 1-2 miljoner kr.
När det gäller om det inte är aktivt, så precis som man beskriver då i sina
redovisningsprinciper så tillämpar man en värderingsteknik och den
värderingstekniken beskriver man också att man använder black ans scholes,
man beskriver att man har en rak volatilitet i den modell man tillämpar. Man
beskriver hur man härleder en den raka volatiliteten, genom atm optioners
implicita volatilitet, eller historisk volatilitet. I vår revision så har vi bedömt om
det här är det som det principbaserade regelverket pratar om när man säger
vedertagen värderingsmodell. Ja vi ser i alla fall ingenting som säger att den
strider däremot. Så att vi har fått den avbockad. Vi har också tidigare i den här
processen funderat på aktiv marknad. Vad säger regelverket där. Jo regelverket
har ett antal kriterier. Man räkna upp dom till en fem-sex, men det finns två som
dominerar. Och det är att det ska var regelbunden förekomst av transaktioner,
dvs en regelbundenhet och transaktioner. Och det tycker vi att dom fångade upp
i den här. Sedan kan man diskutera den här och det tyckte vi också, att var det
rätt att sätta den här nivån. Ska man över huvud taget ha en definition som är
mot eget innehav, eller är det rätt med 50 procent, skulle det inte vara 20 procent
av eget innehav osv. Men vi såg samtidigt inte att den stred mot regelverket.
Och det är så här vi har bockat av, igenom, och givet den här metoden som man
då säger sig ha tillämpat, så kommer man då till frågan, ja men hur stort är då
värderingsfelet, givet den här metoden. Om vi nu har kommit fram till att den
ligger inom regelverket och sedan finns den beskriven hur dom har tillämpat
den, så är ju liksom frågetecknen, hur stor är avvikelsen givet den vägen. Och
den avvikelsen har inte vi sett varit betydande. Som jag säger, jag hade lite svårt
att smälta juni, för jag tycker att dom. Det var över hundra miljoner som jag
tyckte att dom låg fel. Samtidigt så tycker jag att tillsammans med mars så
kommer vi ner till en hygglig nivå, men.

LL:

Menar du att mars skulle vara värderat åt andra hållet?
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JD:

Nej, men riskerna vore motverkade.

LL:

Ja.

JD:

Och jag har gjort det, jag vet inte om ni har sett den i inlaga till
revisorsnämnden, för att tillsammans så ligger dom här värderade, tror jag till
minus 81 miljoner i HQ:s bokslut, mars och juni, tror jag. Eller har en edge, nej
men, jag har ett exempel i min inlaga till revisorsnämnden. Medan om man
skulle värdera dom till edgen så skulle dom ha en samlad värdring som var över
en halv miljard fel, eller lägre. Och då kan man fråga sig, men dom riskerna som
fanns i dom positionerna tillsammans, hade ett rimligt värde varit en halv
miljard lägre. För så måste man också tänka det här. Att jag hade, tror jag, jag
har inte dom pengarna tyvärr, men att ta över den portföljen per 31 december
2009 för det värde som man får om man tar edgen hade kunnat vara en väldigt
bra affär. För att dom tillsammans har risker som är hyggligt motverkande och
begränsa det här. Sedan kan jag tycka att någonstans däremellan finns så att säga
det rimliga värdet. Men jag tycker det hade varit helt galet att värdera det till
edgen. Jag kan känna att det känns väldigt optimistiskt att värdera det till det HQ
gjorde.

Ekonom:

I det läget, skulle du inte ha skrivit en oren revisionsberättelse, med tanke på
värderingsproblemen.

JD:

Nej, för värderingsproblemen finns beskrivna av HQ i årsredovisningen. Och
det står under tilläggsupplysningarna, var man har sina, var risken för fel är
betydande. Var dom subjektiva bedömningarna finns och det har vi sett, det har
varit så att säga kraven från vår sida. Det här måste ni redogöra för. Det är
tradingportföljen som är riskområdet. Ni måste beskriva vilka överväganden
som varit centrala osv. Men givet det, givet att man har beskrivit den här
metoden, givet att den här metoden ryms inom regelverkets ramar på det här
sättet och också är rimlig för den verksamhet man bedriver, så är det svårt att
sätta en siffra på det där beloppet som du frågade efter, men vi kom till
slutsatsen att givet dom här omständigheterna så finns inte grund för ett orent, så
att säga uttalande. Om man istället säger så här att, alla dom här instrumenten är
handlade på en aktiv marknad. I så fall är det värderat fel med 642 miljoner.
Men då har man redan gått andra vägen på ruta ett. Och då är det fråga om, vad
har man för grund att gå den andra vägen på ruta ett. Jo då säger man att,
regelverket säger att dom här är aktiva, men var står det i regelverket. Jag har
suttit så att säga. I dialogen med HQ så sitter jag och ifrågasätter hela tiden, på
er sida så att säga, så här. Och det finns inte grunder för att regelverket efterlyser
regelbundet förekommande transaktioner och om dom finns så är marknaden
aktiv. Och sedan är det upp till den som tillämpar regelverket att sätta så att
säga, vad menas med det uttrycket, regelbundet förekommande transaktioner.
Och var går gränsen mellan regelbundenhet och oregelbundenhet.

Ekonom:

Jag tänkte visa bilaga 1 då. Som jag har förstått det KPMG:s eller är det du som
har skrivit frågorna.

JD:

Det är jag till revisorsnämnden.
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Ekonom:

Ja, till revisorsnämnden.
Där KPMG redogör för, redovisningsspecialisterna på KPMG redogör för sina
synpunkter och du redogör för hur rapporterade dom synpunkterna.

JD:

Ja.

Ekonom:

Så jag tänkte ställa några frågor.

Advokat:

Bilaga 1 till vad?

Ekonom:

Bilaga 1 till förhöret.

Advokat:

Okej.

Ekonom:

Av din sammanställning till revisorsnämnden framgår att KPMG:s
redovisningsexperter
framfört synpunkter  på  att  HQs  värderingsmodell  ”bygger  inte  på  observerbara  
data när dessa  finns”.  
Var det en uppfattning du delade?

JD:

Ja alltså, bland annat i det här fallet som jag sa, om man nu har transaktionspris,
där man själv har varit med, så bortser man för lätt ifrån det. Man borde ta
vägen, man borde utgå från transaktionspriset.

Ekonom:

Jag tänkte även på andra observerbara data?

JD:

Mmm.

Ekonom:

Du menar att det enda observerbara data som man behöver bry sig, det är den
egna transaktionspriset?

JD:

Nej, det är alltså hela tiden, att precis som vi var inne på här förut, att validera
värderingsmodellen, alltså att man, att man kommer för snabbt till det här raka
strecket. Det finns observerbara marknadsdata här ute. Vi vill ha reda på hur
man förhåller sig där, vad har man tagit för aktiv ställning till dom. Man kan
bara inte liksom hamna där utan att ha gjort övningen. Det kanske är rätt att
hamna där, men man måste komma dit på en längre väg än vad man har gjort

Ekonom:

Framförde du den synpunkten till bolagets ledning vid revisonen 2009 och
2010?

JD:

Ja, det är det som står i högerkolumnen. Det är det som är försök till en brygga
här

Ekonom:

Och den förklaring du fick till att man inte följde dom här redovisningsexperters
råd vad var det, att man validerade?

JD:

Ja, om vi tar det bästa exemplet på den, det är punkt 2 där, där vi tycker att man
borde ju ta in en större datamängd, av observerbara marknadsdata, för
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instrumentet i sig och för liknande instrument, för att på ett systembaserat sätt ta
fram ett volatilitetstäcke som det heter. Om det sedan är i en eller två eller tre
dimensioner, men att man ändå bearbetar data på ett annat sätt. För vi var inte
nöjda med modellen, den var för godtycklig, för att kännas helt okej. Och det är
det vi säger här med att generera ett volatilitetstäcke, det är punkt två i
högerkolumnen. Och den handlar om att bearbeta det här med att ha en större
datamängd att bearbeta. Alltså dom observerbara marknadsdata som finns.
Istället för att fastna på och säga så här, ja men vi tar atm optionens implicita
volatilitet punkt. Det tycker vi är lite för snabbt.
Ekonom:

Så du menar att det här med volatilitetstäcke, det är någonting du saknade, det
framförde du ocksås.

JD:

Ja, som ett exempel. Sedan ska vi ha med oss att, det är lätt att sitta och önska.
Hur ska jag säga. Det finns även en tjusning med en enkel modell, för HQ:s
modell var enkel med den raka volatiliteten, man fäste vikt vid atm optionens
implicita volatilitet. Och en enkel modell har sina fördelar, just att man kan
förstå hur det har gått till, meda den stora svarta boxen med ett volatilitetstäcke
osv. kanske har sin tjusning att man förhoppningsvis tro eller att man kommer
fram till ett bättre värde, men samtidigt finns det risker på vägen dit. Det är
svårare att förstå vad som är gjort, hur det är gjort, även
manipulationsmöjligheter kan finnas i den. Och framförallt, och det var där vi
var i revisionen, att vi tyckte inte dom hade en bra modell. Vi tyckte att det
fanns bättre modeller. Men hur det än var, man hade en modell. Var man sedan
ska gå, om det är dit eller dit osv. så var ju vårt första önskemål och synpunkter.
Han borde ta sig på den vägen och det var därför jag sa det här med erinran. Vi
blir frustrerade när vi ser att man inte ens har tagit steg på den här vägen och
bara skyller på att man hade, under avveckling. Och sedan fick man ta några
snabba ruschsteg när vi kommer och börjar revisionen. Och det är där jag kan ha
min allvarligaste synpunkt. Än att man hade betat av på den här vägen underhela
håret, och inte bara under en månad. Så att det är liksom, vi, ja vi tyckte att man
borde vara här någonstans, om det sedan är just den eller den, men man tog bara
något steg dit, men om man då sätter det här, återigen som var deras kommentar,
ja men t. ex. med volatilitetstäcke och bygga ett system. För det första skulle det
ta ganska lång tid att bygga och sedan måste det kvalitetssäkra ett bygge, och
sedan måste du ha en implementeringsfas. Nu sitter jag och säger vad man kan
säga från andra sidan, alltså man måste ha en viss ödmjukhet inför uppgiften, att
ta sig från den här enkla till den här mer sofistikerade. Det är en resa.

Ekonom:

Du  menar  ändå,  att  du  rekommenderade  att  man  skulle…

JD:

Ja, ja.

Ekonom:

För att det skulle leda till ett bättre eller mer tillförlitligt.

JD:

Framförallt ett mindre godtyckligt, för det är den vi tycker att, man hade en
värderingsinstruktion, vi tyckte att man följde värderingsinstruktionen, men vi
tyckte att, när värderingsinstruktionen har den betydelse, eller jag ska säga när
principen för värdering har den betydelse den har, så ska man få bort så mcyket
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som möjligt av godtycklighet. Och vi tyckte att det fanns för mycket av
godtycklighet i den som fanns.
KN:

Uppfattade jag dig rätt när du sa så här. Om HQ var med i en
marknadstransaktion eller aktion och man gjorde en annan värdering, så tyckte
ni det var tveksamt.

JD:

Ja, framförallt initialt, men redan dagen efter så är det inte initialt.

KN:

Nej, utan samma dag då?

JD:

Ja, för det är det man inte får glömma bort, att vad man än tycker om det här
regelverket, men regelverket säger att du ska värdera till fair value, givet att det
finns observerbara marknadsdata.

KN:

Men om man har deltagit ohörbart.

JD:

Exakt. Men redan dagen efter så är det obosolet information och då kan det
finnas annan information som har större informationsvärde än ditt egna
transaktionspris. Dagen efter så kanske det informationsvärdet är jättestort, men
har det gått en vecka så är det större och har det gått två månader så kanske det
har tagit över. Det finns en resa där. Ja, det är till den man måste förhålla sig.

Ekonom:

Av din sammanställning framgår att KPMG:s redovisningsexperter framfört
synpunkter  på  att  HQs  värderingsmodell  ”bygger  på  historisk volatilitet som
ofta inte speglar den i marknaden  på  bokslutsdagen  implicita  volatiliteten”.  Var  
det en uppfattning du delade?

JD:

Nej, inte riktigt.

Ekonom:

Och vad hade du för uppfattning?

JD:

Jag tycker det där är framförallt Anders Torgander som har skrivit. Det där är
väl kanske den enda där han och jag. Jag tycker att vi har olika bild. Och där kan
jag tycka att jag mer rätt än han. Nej men, för han skriver ofta så, och har gjort i
flera av sina arbetspapper, att dom fäster vikt vid historisk volatilitet, att den
bygger hela tiden på historisk volatilitet. Det är helt rätt när vi är på perioder
eller löptider som börjar bli över en 4-5 upp till 6 månader. Jag tycker inte det
stämmer när vi är på kortare löptider. Då tycker jag att det är atm optionerna i
det material vi har tagit del av i revisionen, så är det min bedömning.

Ekonom:

För längre.

JD:

För längre är det historisk, ja. Ju längre löptiden är så är det så. Men jag tycker
att det är inte en rättvis beskrivning av modellen att skriva så, för att det där är
för kategoriskt. Det där är helt korrekt om du har en löptid på ett år och den är i
princip korrekt även när det är 6 månader.

Ekonom:

Men varför då inte på långa löptider, varför ska man inte använda den implicita
volatiliteten då?
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JD:

För att informationsvärdet i dom marknadstransaktioner som finns är allt
mindre, beroende på att dom förekommer allt mindre frekvent och dom, ja,
framförallt mindre frekvent. Alltså, det är det här med regelbundet och
återkommande transaktioner. Och ett konkret exempel på det, det är ju det som
Leif tog. Dom här två omx optionerna. Alltså ett bevis på att dom faktiskt är
handlade på en ej aktiv marknad, det är att dom faktiskt kunde genomföras. Nu
vet jag inte exakt klockslaget. Jag kanske hård-drar. Om dom är gjorda en
sekund innan eller någonting, men om man säger så här, hade marknaden varit
fullständigt aktiv och helt fungerande då hade ju någon så att säga tagit betet,
men det blev ju inga transaktioner antar jag.

LL:

Men betet, det finns ingen som säljer på det priset, för det är att ge bort
någonting som är värt 290 kr för 60 kr.

JD:

Jo med det är riktigt. Det var ett dåligt exempel, men det finns fler, det finns
andra sådana exempel på marknaden när det.

LL:

Det är sant att det inte fanns någon spread, det kan man säga.

JD:

Och det fanns inga transaktioner, alltså marknaden har ju inte fungerat med
aktivitet.

Ekonom:

Så då menar du att den tyska optionsmarknaden när det gäller längre optioner
den är inte tillförlitlig och därför måste man så att säga använda sig av en egen
värderingsmodell.

JD:

Man måste inte.

Ekonom:

Jag försöker följa din tanke bara.

JD:

Man måste inte, men det var så man gjorde och den metod man valde att ha, såg
inte vi i revisionen när vi drog upp våra slutsatser, att den kunde strida mot
regelverket. För att om du ser även där, så är ju, det finns ganska mycket ställda
priser på den tyska marknaden, men för många och det är mycket transaktioner,
när det är korta löptider, men för många av dom med lite längre löptid så stannar
det ofta vid ställda priser och ofta market maker som ställer för att man har ett
krav på sig att ställa det. Och det vi ser där, det är att vi har utan snack om det
har en likvid marknad i Tyskland. För vi hade inte likviditet i Sverige. Men att
gå från likvid marknad till att vara en aktiv marknad är ytterligare ett steg. Och
där är det inte lika självklart att den här marknaden är aktiv. Den är likvid, men
är den aktiv? Och den var inte aktiv enligt HQ:s definition. Så att det är i den
här, alltså det är svåra gränsdragningar, men det är så dom har resonerat och det
är det vi har liksom bedömt i revisionen.

Ekonom:

Ända tycker HQ och du instämmer i det att den tyska marknadens ställda kurser
är inte tillförlitliga så därför måste man använda en värderingsmodell som ger
en annan värdering.
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JD:

Nej, inte riktigt så. Bara för att en marknad inte är aktiv, så är det inget som
säger att priset inte är tillförlitligt. Utan vad regelverket säger, det är att om en
marknad inte är aktiv, så både kan och ska du ta ställning till den information
som du kan observera på marknaden och utvärdera i en värderingsteknik och
den värderingstekniken kan se ut på ett antal olika sätt, för det finns inga liksom
specifika metoder. HQ hade en metod av det och i vår initiala utvärdering så har
vi tittat på den metoden och med den metoden, det är väldigt svårt att säga i
vilket avseende den skulle kunna strida mot regelverket. Förutom en, och det är
lite i samma anda som den är skriven, det här med observerbara och som jag
också sa att, det är fel att utgår från att det raka strecket är rätt, ja är rätt värde
och det här andra om det sedan är dag 1, eller om det är någon annans pris i en
transaktion vid ett senare tillfälle, det är fel att utgå från raka strecket och säga
att det är rätt och sedan hitta skäl varför man inte skulle fästa större vikt vid det
här observerbara. Man borde ha gått ifrån det observerbara och betat sig ned till
det här strecket, alltså det är vägen.

Ekonom:

Av din sammanställning framgår att KPMG:s redovisningsexperter framfört
synpunkter på att HQ ”kalibrerar  värderingsmodellen  mot  faktiska  transaktioner  
vilket  krävs  enligt  IAS  39,  p  48A”.  Var  det  en  uppfattning  du  delade?

JD:

Nej, inte fullt ut.

Ekonom:

Vems uppfattning var det, var det också, vad sa du namnet på han.

JD:

Anders Torgander har väl skrivit i någon att dom inte kalibrerade. Vad som är
helt riktigt det är att man hade inte en process, eller vad ska man säga, en
aktivitet som hette kalibrieringsaktiviteten. Det fanns ingen instruktion för det.
Det fanns inte hur man skulle gå tillväga osv. Och i det avseendet så är det helt
korrekt, att det saknades. Vad vi kan se, det är ju att i linje med den här metoden
dom hade, det är att under innehavstiden, så nog har man fäst vikt vid
marknaden under den här innehavsperioden. Det kan vi se, jag skulle tro att det
här är från samma, eller veckan efter har jag skrivit ytterligare någon inlaga. Om
man följer HQ:s modellantagande över tiden så kan man ju se att modellens
volatilitetsantagande, säg för mars 2010. När det är 6 månaders löptid kvar, så är
det ett modellantagande, sedan kan det gå upp eller det kan gå ner och det är
ofta, osv. Och att det följer marknaden. Man kan också se att det över tiden
konver, vad heter det, det konvergerar va, sammanstrålar, i allt större
utsträckning. Vilket är i linje med att ju högre aktivitet det finns på marknaden,
desto större informationsvärde finns det i observerbara marknadsdata, desto mer
vikt fäster man vid atm optionens volatilitet i stället för historisk. Det här, i
revisionen så ser vi det här på övergripande nivå. Det här är ett tecken på
någonting. För mig var det ett tecken på att det finns någon form av
förhållningssätt där man ändå fäster vikt vid observerbara marknadsdata, att den
får ligga till grund för någon form av över tiden anpassning av modellen. Men
det är helt riktigt att det fanns ingen, om du frågar någon på HQ, hade ni någon
kalibreringsprocess, så hoppas jag att dom svarar nej, dvs. att det fanns ingen
process som hette, utan vad jag menar att vi har kunnat notera det är att det finns
någon form av egentligen handlande eller, i deras process som gör att det blir
någon forma av kalibrering. För den måste du, när vi har funderat på dag ett
frågan, så måste man fundera på, för att, och det har jag också haft uppe i
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dialogen med revisorsnämnden, att om man nu hade, vad ska vi säga, tillämpat
en annan metod, och hade haft ett annat synsätt på dag 1 resultat och sagt att det
här dag 1 resultatet, det måste vi hantera på något sätt, för att man kommer till
den slutsatsen att, det är också viktigt att komma ihåg i det här, det är inte så att
det är förbjudet att resultatföra ett dag 1 resultat, det är inte det regelverket
säger. Regelverket säger att det är förbjudet att resultatföra ett dag 1 resultat om
du i mer än, vad heter det, oväsentlig utsträckning använder ej observerbara
marknadsdata för din värdering. Och då är frågan var gränsen går där också,
men det är så ungefär regelverket säger. Och då är det viktigt att när man tittar
på det här att fundera på att. Okej, dom har ett dag 1 resultat, och vad är det jag
ska fundera på då om jag står sedan här. Här ingår vi transaktionen, här är
bokslutet. Och så ska vi fundera på om det här bokslutet är rätt. Vad är det vi
måste fundera på då. Ja, för det första så har vi, om man tillämpar metoden
konsekvent, för det säger också regelverket att man ska göra, då har vi ju
tillämpar vi samma metod året innan, då har vi en ingående balans. Och då har
vi också om vi ska bedöma resultaträkningen nu, då har vi en överskärpning från
föregående år, som sannolikt går emot årets felaktiga. Då måste jag göra en
bedömning av den. Sedan måste jag bedöma det här att det dag 1 resultat som
jag ser dag 1, vilka modellantagandemodifieringar har jag gjort i min modell
från den tidpunkten och fram hit, som jag bör betrakta som en form av, inte
formellt då, men som i praktiken är en kalibrering och som faktiskt har rätt att
trilla ut i resultaträkningen. Sedan måste jag fundera på att den löptid som varit
här, för det säger också regelverket, att jag har rätt att periodisera det här dag 1
resultatet i så fall. Och hur ska den periodiseringskurvan se ut. Alltså det finns
ett antal, jag säger bara hur vi i revisionen har förhållit oss till det här, för visst
vi tycker också att det här givetvis är ett problem som är värt att diskutera.
Ekonom:

Här skriver du också. Av din sammanställning framgår att du framfört till
bolagets  ledning  att  ”Dag-1 resultat har inte identifierats och har därmed inte
heller  periodiserats  över  instrumentens  löptid”.  Menar du att en sådan
periodisering borde ha skett?

JD:

Ja, för ett antal instrument sannolikt, ja.

Ekonom:

Så man borde ha analyserat dag 1 resultat?

JD:

Ja, det tycker vi.

Ekonom:

Och man borde ha periodiserat dom.

JD:

Ja, ett antal. Men observera där att det inte är självklart att det är alla. För det är
där vissa går fel i det här att, men det finns nog många där man borde ha
periodiserat. Man måste då fundera på vad säger regelverket, att jo du ska
periodisera resultatet, dag 1 resultatet, om det är så att du i mer än oväsentlig
utsträckning inte förlitar dig på observerbara marknadsdata vid värderingstidpunkten. För det kan ju vara så att du gör transaktionen här och sedan har du
jättemycket  aktivitet  här.  Då  går  den  ju  över  till  att  vara….

Ekonom:

Om du inte litar på observerbara marknadsdata.
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JD:

Ja.

Ekonom:

Då ska den periodiseras.

JD:

Ja. Och då är det en fråga om vad är det som är observerbara marknadsdata. För
det  är  inte  bara  instrumentet  i  sig.  Det  låter  som  jag  är  någon  djävulens…  Men  
jag försäker bara komplexiteten, hur vi har resonerat. För det är ju inte bar
instrumentet i sig, för regelverket medger ju även, som det står, att det ska bygga
på observerbara marknadsdata för instrumentet i sig eller andra relevanta, alltså
liknande instrument. Och det är där man kan fråga sig då att, är atm optionen,
jag det är ju också observerbara marknadsdata, och instrumentet är ju liknande.
För det är ju samma underliggande, det är ju samma, dom kommer ju att ha
samma utfall på volatiliteten.

Ekonom:

Du menar att när det gäller observerbara marknadsdata i det här sammanhanget,
så gäller helt andra regler än när det gäller aktiv marknad.

JD:

Alltså aktiv marknad är, i aktiv marknad är det ju instrumentet i sig.

Ekonom:

Så i det här sammanhanget så ställer man betydligt lägre krav.

JD:

Inte lägre, men, ja lägre alltså, för att det ska vara en aktiv marknad, då är det ju,
regelbundet förekommande transaktioner i det specifika instrumentet. Det är det
enda som kan skapa en aktiv marknad. När det gäller om när du ska värdera i
din modell, så är ju allting observerbara marknadsdata, och det gäller att, hur ska
jag säga, alltså det finns betydligt fler observerbara marknadsdata. Sedan är det
inte så att, givetvis ska du använda den observerbara marknadsdata som är bäst.

Ekonom:

Det här är ju bara ett hypotetiskt resonemang, eftersom man inte gjorde någon
periodisering av dag 1, eller hur?

JD:

Mm.

Ekonom:

Och då är frågan också. Har du gjort någon beräkning av dag 1.

JD:

Nej.

Ekonom:

Har du någon uppfattning.

JD:

Nej, som jag säger, att det är lätt att göra på ett enskilt instrument, men sedan
just dom här, som andra parten kan vända emot, dvs för vi måste komma
tillbaka där, även om man periodiserar, eller inte periodiserar, så är det inte
självklart att man inte får. Alltså det här, det är en viktig diskussion det här. Vad
är det som är observerbara marknadsdata i den här diskussionen, och.

Ekonom:

Nu tittar du bara på dag 1.

JD:

Ja.

Ekonom:

Den dagen du genomför transaktionen.
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JD:

Ja.

Ekonom:

Och det är helt klart ändå att du inte får bokföra dag 1 resultatet över
resultaträkningen den dagen.

JD:

Mm.

Ekonom:

Så längt är vi överens.

JD:

Mm.

Ekonom:

Sedan är fråga om, hur ska man periodisera i så fall det resultat, den skillnaden i
värdering som uppstår mellan marknadspriset, om man säger så, och den
värdering du gör.

JD:

Mm.

Ekonom:

Men det är ju en annan fråga. I det här fallet så har man över huvud taget inte
beräknat dag 1 resultatet. Det finns ju inget sådant.

JD:

Nej.

Ekonom:

Och det här var någonting du framförde också.

JD:

Ja. Man borde ha fångat upp dom här och vi tycker att dom borde ha haft ett
systemstöd för det. Och som vi sa, vi lyfte upp det. Om man sedan, det kan vara
oerhört svårt att fånga i den typen av verksamhet som det var, den typen av
instrument så kan det vara oerhört svårt, det kan jag förstå att fånga varje dag 1
resultat, att hantera alla dom här aspekterna som jag var inne lite på här nu och
komma ut med någonting som så att säga är rätt UB-värde på det här. Däremot
så kan jag tycka att det vore ju slapp och det är inget bra, det är inte acceptabel
skäl, att inte kunna ta fram och testa modellens riktighet genom att ta fram
transaktioner, om än inte alla, så kan man på en systematiskt sätt ta fram
transaktioner och från dessa bedöma, ger modellen nu rätt värden, som vi
använder. Och det är där vi ohörbart.

Ekonom:

Och det är inte gjort.

JD:

Det är inte gjort, nej. Och det var en rapportpunkt, men det var den
rapportpunkten som jag sa, den skulle införas, den tyckte man, det var självklart
så att man skulle följa det här och det här var ett bra förhållningssätt tyckte
Stefan Dahlbo då i januari 2010, som man skulle tillsätta och se hur man kunde
ta fram en metod, där man validerade sin modell på det sätt som vi sa, genom att
mer systematiskt följa dag 1 resultat.

Ekonom:

Men det genomfördes aldrig.

JD:

Jag vet inte.
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Ekonom:

Du känner inte till?

JD:

Nej, jag känner inte till det. Jag vet alltså, för det var också att, när man tillsatte
en arbetsgrupp, vad jag vet så var det väl Curt Lönnström, Stefan Dahlbo, ja det
var väl egentligen revisionsutskottet, jag vet inte om Johan Piehl var med i den.
Men framförallt Curt och Stefan som, att man skulle arbeta närmare, man sa att
man var inte nöjd med Fredrik Crafoords avvecklingstempo.

KN:

Är det den gruppen som blir den 15 april.

JD:

Ja, jag tror att den gruppen fanns i en konstellation redan innan dess, men det är
ju då Lagerstam kommer med och det är väl hon som, men som jag uppfattade
det så, för det var det beskedet vid fick där i januari, att man skulle ju följa
Fredrik närmare, man skulle ha ett stöd, ungefär så uttrycktes det väl, till honom.

Ekonom:

Vad krävs för att redovisa Dag1 vinster?

JD:

Att, som jag sa där, att man i, vad blir det, det blir en negation, att man i ej
väsentlig utsträckning förlitar sig på egna antaganden, dvs. man måste, man
måste inte förlita sig på observerbara marknadsdata. Och där är också viktigt att
komma att regelverket är ju skrivet för en allmän situation, eller allmän, men för
ett brett tillämpningsområde. Och jag vet att när vi hade den här diskussionen
med våra utländska kollegor, så trodde ju dom att när vi lyfte upp frågan, ja vi
har en kund här som har en rak volatilitet i sin modell och sedan uppkommer det
då dag 1 resultat och avvikelsen från strecket här blir då ett resultat. Då när dom
får höra det här och så tror ju dom att, men hur lång är dom här kontrakten, är
dom över tio år, nej utan, vi pratar sex månader. Dom ser inte ens knapp då
problemet, lite så där hårdraget. För dom sa, det är bara en periodiseringsfråga.
Jo, men det är stora pengar och det är ändå knutpunkter och så, som vi sa. Men
när man kommer då till den, så måste man fundera på, vad. Om dom ser framför
sig att det är en situation där det är enorma långa löptider, man ingår ett
skräddarsytt kontrakt med någon, som då är att betrakta som ett finansiellt
instrument och sedan är frågan hur du ska använda det, du ska värdera det här
till fair value under löptiden. Och då är frågan om du kan periodisera det här
eller inte, medan vad vi har det är ju faktiskt så att om man tar black and scholes
så det är ju få instrument, där man egentligen har så mycket indata för sin
värdering. Jag menar du har den riskfria räntan, du har exakt pris på det
underliggande instrumentet, du har massor med prisindikationer, om än inte i det
egna instrumentet, men för liknande instrument, vad gäller prissättning,
volatilitet på marknaden. Du har inget snack om hur länge det här löper osv. Så
det är inte helt lätt att komma till slutsatsen att man i väsentlig utsträckning inte
förlitar sig på observerbara marknadsdata.

Ekonom:

På vilket sätt avvek HQ Banks värderingsmodell från de tekniker som beskrivs i
IAS 39?

JD:

Ja som jag sa, man utgår inte från observerbara marknadsdata när man alltså tar
sig vägen till sitt, i sin värderingsteknik så utgår man inte från observerbara
marknadsdata för instrumentet i sig, om det finns, utan man utgår från strecket
och sedan försöker man därifrån försvara sig. Men alltså återigen, som jag säger,
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det är en metodfråga. Jag säger därmed inte att det är felvärderat, för jag säger
att man tar fel väg. Det, så att det inte blir fel…
Och sedan så säger ju, det är egentligen int IFRS regelverket, men där är det ju
FI, det här med instruktioner osv. Vi tycker ju att mot bakgrund av den
betydelse som dom här bedömningarna hade, övervägandena, det blir liksom ett
vägskäl på ett par, tre, fyra ställen här, så borde det här ju vara bättre
dokumenterat. Och den metod som man sedan använder borde inte ha den här så
att säga möjliga godtyckligheten i sig, eller godtycklig, för varje procentenhete,
det har ni sett också, det är ju så stora positioner, så varje procentenhet är ju
enormt med pengar. Och är det så, så borde ju den här graden av godtycklighet,
borde man ha en ambition att minimera den till ett minimum. Och det tyckte inte
vi det var.
Ekonom:

Såg inte du det som en stor risk då att man hade en modell som var så
godtycklig.

JD:

Jo, det är därför vi har ägnat det så mycket tid och kraft och funderingar i
revisionen.

Ekonom:

I  ditt  yttrande  skriver  du:  ”Det  handlar  således  om  såväl  positiva  resultat  som  
negativa resultat som HQ resultatredovisat  direkt  när  de  har  uppkommit.” Det
framgår av ditt yttrande till revisorsnämnden. Ska man tolka
detta som om det enligt din uppfattning uppstod ungefär lika mycket positiva
som negativa Dag1-resultat i HQs bokföring och att dessa avvikelser var
slumpmässiga?

JD:

Nej, inte självklart, nej.

Ekonom:

Hur ska man tolka det då.

JD:

Ungefär som det står, både positiva och negativa hanterades på samma sätt.
Alltså, jag fick ju samma fråga från revisorsnämnden, men Johan dom har ju
inte periodiserat dag 1 resultat, hur har ni sett på frågan. Och sedan har jag då i
mitt svar, just redogjort för hur vi såg på frågan och vilka så att säga aspekter,
eller omständigheter som vi såg, som talade emot, som talade för osv.

Ekonom:

Om man säger då att, om det är en avvikelse, med tonvikt åt ena hållet, så att
säga, det är väldigt mycket avvikelser åt ett visst håll och inte åt andra hållet, är
det någonting som du skulle reagera på då, om du hade analyserat dag 1
resultatet?

JD:

Nej, ja, men inte. Hur ska jag svara. Vi har ju gjort våra revisionella
bedömningar vid olika tillfällen och vid dom tillfällena har vi stått inför en
informationsmängd och så att säga ett nuläge. Och då har vi gjort våra
bedömningar. I en hypotetisk värld, där jag självklart så här i efterhand. Det
skulle ju ha varit jättebra om man hade, ja menar då hade jag kunnat göra massa,
om jag vetat än det ena, än det andra. Och hade det varit så att man, hur ska jag
säg, vi hade, om vi kommer tillbaka lite med det här oegentligheter, som jag inte
haft några belägg för, men vi hade, vad vi hade framför oss, man kan säga att det
är fyra omständigheter. Vi har ett regelverk och som jag säger, det har vi ägnat
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väldigt mycket kraft till. Tyvärr är inte det regelverket så detaljreglerat. Och
slarvigt uttryckt man kan nästan göra hur man vill enligt regelverket. Alltså det
är principer som är väldigt övergripande. Nu tycker vi att HQ, det gick sakta,
men det finns några ändå där dom har satt ner foten och beskrivit det här som är
hyggligt bra. Men det här regelverket, alltså det har vi ägnat mycket kraft till
och bedömt om man avviker från det. Och hade man gjort det, då hade jag varit
klockrent en oren revisionsberättelse, för där ligger mycket av vårt jobb. Vad vi
kunde konstatera från den delen var att man hade en enkel modell. En enkel
modell har som jag sade, det har sina tjusningar, men det har också sina briser,
men om man bedriver en vad ska jag säg, en normal trading, så borde det ändå
var acceptabelt att använda den modellen. Det borde, för att svara på din fråga
där också, då borde udda, det borde jämna ut sig över tiden. Sedan har vi ju, om
vi då har regelverk och metod här, sedan har vi den som tillämpar det här, då har
vi tradingavdelningen, och så länge, som jag säger, dom bedriver normal
trading, så borde det här fungera hyggligt bra. Om det är så att man börjar
utnyttja, då kan man, alla modeller kan man, modeller är en förenkling av
verkligheten, dom har sina styrkor, dom har sina svagheter. Det är ju självklart
så att om någon vill göra någonting och utnyttjar modellens svagheter, så kan ju
modellen ge väldigt tokiga resultat. Men för att hindra det har man den fjärde
boxen, och det är ju riskkontrollen och internkontroll för övrigt. Även det
området, där tyckte jag att riskkontroll i flera sammanhang i den här affären har
hängts ut i allt för dålig dager. Den kunde utvecklas, det har vi också varit inne
på. Den kunde få bättre resurser, bättre systemstöd osv, med tydligare
rapportering, men det fanns en riskkontroll och den genomförde ett antal olika
kontroller varje månad och gjord avrapporteringar. Och då har vi tre boxar här,
vi har metoden, utav modellen så att säga. Vi har en som ska tillämpa det och vi
har en som ska kontrollera det. Vi har sagt att det fanns lite brister eller
svagheter i den här enkla metoden. Om vi sedan har den andra boxen, om någon
vill göra någonting åt det, eller så att säga, manipulera. Och dessutom om vi har
en riskkontroll som har sina luckor också. Börjar man lägga ihop det här, så
finns det utrymme och lägger du då till den fjärde boxen, det är det här som är
omvärlden. Om det dessutom händer saker i omvärlden och då tänker jag lite
den här frågan, vad var det som hände och hur det hände, så tror jag att det är en,
så att säga en summa av fyra komponenter. Att vi hade en ganska enkel modell,
vi hade någon som såg möjligheter i den här modellen, vi hade en riskfunktion
som nog kunde ha gjort lite mer och lite bättre, som den som kanske gjorde det
här kände till också, vissa svagheter. Och sedan hade vi en Greklandskris och
annat, stor oro i världen, som la sig dessutom över det här som en våt filt. Det är
lite, du har dom här fyra. Och när vi var i revisionen, så, vi det här tillfälle,
metoderna hade sina, vi var nog rätt klara med vilka svagheter den hade, vi hade
ju ändå en tradinchef, eller tradingansvarig, som sa i slutet av januari, att nu går
jag in i ett intensivare skede av nedmonteringen av det här och att det skulle
avvecklas. Vi hade en riskkontroll som jag ändå tyckte var hygglig. Plus också,
ska veta det här, att man hade påbörjat en rekrytering, vilket jag fick information
om. För när jag väckte den här frågan, så ringde Mikael König till mig bara
veckan efter. När jag hade lyft upp det på styrelsemötet att jag tyckte att
riskfunktionen borde utvecklas, och sa att dom hade påbörjat rekrytering, eller
titta på det här. Inte att dom hade någon på gång, men han delade min syn. Han
ville ha min input om vad dom behövde. Och den här, inte trodde vi från
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revisionens håll att en eurolandskris med Greklandskris, stod där. Om man
lägger ihop det, det finns ett antal boxar man måste addera.
Ekonom:

Kände du till att HQ Bank avvecklade samtliga positioner i Dax-optioner som
innehades per 090930 under 4:e kvartalet 2009 (undantag en position som
förvärvades, eller togs, just 090930)?

JD:

Vad sa, dom positioner man hade 30..

Ekonom:

Dom som fanns.

JD:

30 september.

Ekonom:

…dom  som  man  hade  4:e  kvartalet  avvecklades  under  4:ejärde  kvartalet.

JD:

Nej, inte så.

Ekonom:

Du känner inte till det.

JD:

Nej.

Ekonom:

Det är ingenting du tittade på i revisionen.

JD:

Inte jag. Jag menar jag vet inte om Erik Thunström som var med mig eller Peter
Svensson, alltså vi gjorde, vi granskade, när det gäller bokslut så granskade vi
sista juni och sista december, såsom bokslut, sedan gör vi ju granskningar av
processer. Och det gör vi ju företrädesvis under hösten. Om dom då i samband
med har tittat på portföljen olika månadsslut, det är möjligt, men det är inget..
Men det var så eller?

Ekonom:

Ja. Kände du till att positionerna avvecklades med en bokföringsmässig förlust
om ca 489 mkr?

JD:

Nej.

Ekonom:

Kände du till att de avvecklade positionerna under det 4:e kvartalet ersattes med
nya positioner som bokfördes med en sammanlagd Dag1-vinst om ca 785 mkr?

JD:

Nej. Samtidigt ser jag ju, för att nyansera mitt svar, så ser ja ju positionerna,
alltså det finns ju en koppling mellan edge och dag 1 resultat. Det finns ju ett
samband och den raka volatiliteten. Det är som ett kommunicerande kärl. Så att
jag, i och med att jag ser edgen, så kan jag förstå att det finns dag 1 resultat.
Men jag, för egen del har jag ingen, och det har inte legat i min roll, så att säga
att veta när, min roll som huvudansvarig. Jag har inte koll när transaktionerna
genom…

Ekonom:

Jag ska visa bilaga 2. Som är en sammanställning av vi redan har sagt. Och den
här bilagan visar hur HQ-Banks innehav i Dax-optioner förändrades under 4:e
kvartalet. De röda staplarna avser det bokföringsmässiga resultatet vid
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avveckling av gamla positioner medan de blå staplarna visar det
bokföringsmässiga resultatet vid tagandet av nya positioner.
Under det 4:e kvartalets första sju veckor avvecklades 98 % av optionsinnehavet
med en kraftig bokföringsmässig förlust som följd. Förlusten neutraliserades
dock av nya positioner som bokfördes med en kraftig Dag1-vinst. Kände du till
att bolaget på detta vis rullade förluster framför sig?
JD:

Nej, men jag vill nyansera igen. Alltså jag tycker det inte är så enkelt som att
säga rulla, på det sättet riktigt. Vad jag har sett, och det var det som var våra
diskussioner med dom, det är ju att, för det är ungefär i samma skede här, när vi
kommer ut och först ett par veckor innan här, innan din tidsserie börjar, så säger
dom till oss, att det här kommer att vara avvecklat innan årets utgång. Det är vår
bedömning. Och sedan någonstans, jag är dålig på veckor, men 43-44, när vi är
där 22 oktober, vad det vara, någonstans här, får vi reda på att så inte kommer
att bli fallet. I den så ligger att vi förstår att det ju liksom har kommit positioner
med längre löptid än vad som fanns några månader eller veckor tidigare. Så att i
det avseendet så är mitt svar så att säga ja. För det var det som blev problemet,
och det var det som blev att vi fick lov att eskalera vår revision och det var det
som gjorde att vi hade ytterligare möten i början av november, när vi gick
igenom det här. Och vad jag vill också säga där. För mig är det inte lika lätt och
säga det här med att, så att säga, rulla på det sättet. Vi har förutsatt att man har,
man bedriver en verksamhet som bygger på att, en tro om marknaden, där man
försöker ta positioner och att varje transaktion är ju så att säga, att man gör
transkationerna för att man tar sig fram på den här marknaden. För det är ju så
att egentligen HQ, dom handlar ju inte så mycket i förändring i det
underliggande instrumentet. Den risken säkrar man ju bort med dom här futures,
som man hade. Egentligen var det ju så, att man mycket byggde positioner som
handlade om en tro om volatiliteten på marknaden. Alltså marknadspris på
volatilitet skulle gå upp eller ner. Det var det som var deras tradingstrategit
mycket i den dagliga verksamheten. Och det är där jag menar att, jag skulle inte
våga själv. Jag tror att det här stämmer, alltså siffrorna, det är jag helt övertygad
om att det stämmer. Men är det självklart att man ska dra dom slutsatserna. Och
där borde man nog fråga den som har gjort det här. Var är det som har gjort, är
det så att det här är delar i den vanliga handeln eller..

Ekonom:

Det har vi gjort också. Och förklaringen är att det här är enda sättet att så att
säga skjuta förlusterna.

JD:

Ja. Och är det så, då tycker jag att det känns märkligt, att om man skjuter, så att
säga skjuta förluster, om det inte är en del av sin trading så känns det märkligt.

Ekonom:

Ja, om man inte. Om man säger att man är i den situationen att man inte får ta
förluster i bolaget. Och man på tradingavdelningen ska försöka undvika det och
i och med att dom här optionerna har ju relativt kort förfall många av dom, då
måste man ju så att säga göra så här. Det finns ju inget annat.

JD:

Jag håller med dig alltså, om det är så att du. Då bedriver du ju inte en trading.
Hur ska jag säga. Alltså om du bedriver en trading, då har du ju en tro på
någonting, du tar en position för du har marknads-tro och i det här fallet, deras
trading gick ut på att man skulle ha en tro på volatiliteten, priset på volatilitet
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skulle gå upp eller ned och bedriver en sådan handel. Om man i själva verket
bedrev och tog transaktioner för att så att säga, jag får inte ta en förlust, då är
man ju ute på det här, att man har ett handlande i den ena boxen och man
utnyttjar den svaga modellen. Och då börjar det bli knepigare. För då genomför
man ju transaktioner, så är inte systemet, det är ju inte tanken. Då gör man
någonting i att man så att säga, för att hårddra, att man utnyttjar svagheterna.
Ekonom:

Svagheterna?

JD:

Ja, eller, ja svagheterna.

Ekonom:

I det här bristfälliga som du själv..

JD:

Ja, alla har sina, man utnyttjar ju svagheterna i den här modellen.

Ekonom.

Ja just det.

JD:

För att om det är så att om du har ett rakt streck och sedan, såsom du säger det,
sedan bedriver man inte en allsidig handel. Nu tror jag inte, ja det mer eller
mindre vet jag väl att, nu var det inte så att det var det enda syftat att bara rulla
förlusten, för man tog ju, men om det finns det inslaget, så till den delen, så
tycker jag inte det är försvarligt, som enda syfte med en transaktion var att rulla
förlust. Men sedan tror jag att det fanns, för det vet jag när jag har pratat med
dom att dom har ju bl. a. när jag själv försökte förstå vad som hände under våren
2010, hur det kunde bli så dyrt. Så vet jag ju att om man sitter och lyssnar på
deras beskrivningar av sin tradingstrategi. Jag menar att man svängde ett antal
gånger under våren där, vad gäller sin tro på volatilitet och man låg lång vissa
perioder och kort andra i sina positioner, så det inslaget fanns ju också, alltså
den normala tradingen. Och i vår revision så har ju givetvis utgångspunkten
varit att verksamheten bedrivs med ambitionen att stänga ner och ambitionen att
givetvis nytja affärsförutsättningar som finns i marknad, men inte ett så att säga,
vad ska vi kalla det, utnyttjande av metoden.

Ekonom:

Här ser du att i stort sett hela portföljen avvecklas i dax under 7 veckor och det
var någonting som inte du visste om alltså, att det var på det viset.

JD:

Jo, men som jag säger. Jag ser ju att det är ju positioner som är tagna. Jag vet att
det var några av dom här juni, som.

Ekonom:

Just att det sker till stora förluster?

JD:

Nej, jag bara säger att, den här bilden, jag kan väl säga så, den här bilden ger en
bild som inte var den bild som vi hade revision, alltså kom upp i som ett. Det var
inte så att vi hade en motsvarande bild låg i revisionen sa jag, men det här är.

Ekonom:

Du visste inte, kände inte till det?

JD:

Inte så systematiskt, alltså. Men sedan som jag säger, att man får titta på
transaktioner också, som jag tycker ni ska göra, man måste försöka se
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transaktioner, om det finns så att dom, ett visst antal transaktioner hänger ihop
med  några  andra,  då  tycker  jag  att  man  måste  göra  den…
Ekonom:

Vi har tittat lite på det, men det visar sig också att när man tar sådana positioner,
motverkande positioner, så är det oftast så att dom motverkande avvecklas
betydligt snabbare än huvudpositionen och tappar man ju så att säga den här
riskgarderingen.

JD:

Ja. Men alltså det här såsom vi har haft vår revisionsansats, som vi har sagt att vi
har haft en kontrollbaserad granskningsansats i det här, då gör ju det att mycket
av det här arbetet när det kommer ner på transaktionsnivå görs ju i det dagliga
av riskkontrollen. Dom sitter ju och gör olika former av analyser på.

Ekonom:

Ni har inte gjort någon substansgranskning.

JD:

Inte substansgranskning på det sättet. Men sedan måste man i sin revision, vilket
vi gör, att vi gör stickprov, men vi sitter inte och datakör i det här, utan det gör
man ju i sin interna kontroll, den typen av transaktioner. Vi använder en eller
flera eller många transaktioner för att göra vissa olika formar av analyser, t. ex.
gjorde vi en s.k. vegaanalys på dom största, vi härledde dom. Per 2008-12-31
gjorde vi en lite mer fördjupad när vi gick igenom olika komponenter, så att
säga, osäkerhets, vi delade in det i osäkerhetsklasser när vi tittade på
värderingen. Och då är vi nere mer på enskilda positioner. Vi är nere på enskilda
positioner när vi tittar på hur man förhåller sig till atm optioner osv. Men vi är
inte, i väldigt begränsad utsträckning, särkskilt med tanke på hur många
transaktioner som genomförs, så är vi inte ner och tittar på liksom transaktioner
varje dag.

Ekonom:

Av den här bilaga två framgår också att HQ-Bank under kvartalets sista sju
veckor bokförde ett Dag1-resultat i Dax-optioner om netto +280 mkr. I
realiteten fixade HQBank till hela sitt årsresultat om +135 mkr genom att
bokföra Dag1-vinster om netto 148 mkr under räkenskapsårets sista åtta
handelsdagar. Kände du till det?

JD:

Ja, men som jag säger. Nej jag vet inte när transaktionerna är genomförda och i
det avseendet känner jag inte till det. Men återigen, jag ser ju portföljen och jag
ser edgen. Och det finns ju som jag säger, det finns ett samband, mellan dom,
men vi har samtidigt då tittat på mars och juni tillsammans, för vi tycker också,
jag menar jag är helt överens med dig att jag tycker att det finns vissa enskilda
instrument.

Ekonom:

Som jag sa, om man har dag 1 vinster på 148 miljoner under dom sista 8
handelsdagarna, även om man skulle periodisera dom, så är det inte mycket som
man kan via resultaträkningen, eller hur.

JD:

Om det är så att du mer än i oväsentlig utsträckning har förlitat dig på egna
antaganden i din värdering per 31 december.

Ekonom:

Okej.
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JD:

Det är där du har knäckfrågan. Har du bedömt att du i endast oväsentlig
utsträckning har förlitat dig på egna antaganden, då är det fel. Svarade jag rätt
nu? Och det är det jag menar, en fråga är då, strider det mot regelverket att
nyttja t.ex. en atm-options implicita volatilitet i ditt modellantagande och
samtidigt då komma till slutsatsen att du inte har gjort egna antaganden. Alltså
du ser det som att observerbara.

Ekonom:

Samtidigt så är det dag 1. Du får inte bokföra dag 1 resultat enligt IAS 39.

JD:

Jo, absolut.

Ekonom:

Bara under dom förutsättningar att det finns marknadsdata som styrker en sådan
värdering.

JD:

Ja att du inte, det är det jag säger. Absolut att får.

Ekonom:

Under dom förutsättningarna, men annars så är det inte okej.

JD:

Nej. Men det är här alla går fel. Alltså du måste. Jag säger inte att du har fel, jag
säger absolut inte, men vad man måste för att säga att HQ gjorde fel, så måste
man ha kommit till slutsatsen att man i mer än oväsentlig utsträckning har byggt
värderingen på egna antaganden som inte har grund i observerbara
marknadsdata, då har du gjort ett värderingsfel och ett periodiseringsfel. Och det
är den som inte är lätt att svara på. Och då är min fråga här, och som vi har haft
uppe i och övervägt i revision här. Om jag nu använder en atm options implicita
volatilitet, som är observerbar marknadsdata vid den här värdringen, en vecka
senare. Har jag då använt egna antaganden i väsentlig utsträckning eller inte.
Och har jag inte det, använt sådana i väsentlig utsträckning, då är det inte fel. Då
har jag inte stridit med regelverket. Vad är det som är väsentligt och inte. Det är
en gränsdragning. En jättesvår fråga. Och det är där man måste. Alltså jag
förstår din frustration, för jag har suttit med samma frågeställningar i revisionen
och man möter liksom motfrågan och så funderar man på. Och liksom
regelverket är så, man kan tycka en sak, man kan tycka att det känns märkligt,
men var någonstans går den här gränsen. Är det självklart så att dom har
passerat den här gränsen?

Ekonom:

Samtidigt är det väl, vad två oberoende parter kommer överens om för pris.
Dom här är ohörbart. Det är det gäller.

JD:

Ja.

Ekonom.

Och om man nu kan visa att man väldigt nära inpå årsbokslutet här, faktiskt med
egna affärer kommer till helt andra priser än dom man bokför. I det läget kan
man tycka då att det resultat man kommer fram till då inte är korrekt.

JD:

Men, vad har man då sagt om sin metod. Jo då säger man så här. Det finns en
mängd observerbara marknadsdata där ute. Vi har förhållit oss till det säger HQ
och bedömt om marknaden varit aktiv eller inte. Är det så att den är aktiv så har
vi använt prisnotering. Är det så att den inte varit aktiv så har vi tillämpat en
värderingsteknik. Vår värderingsteknik har byggt på dom och dom
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förutsättningarna. Det är rak volatilitet, vi hämtar vägledning från implicit
volatilitet osv. Och den vägen har man gått, så att säga. Plötsligt här så har du,
säger du. Ja men hallå här va, att ni har visserligen följt hela den här vägen och
ni har värderat till implicit volatilitet, enligt den här atm optionen på slutet, men
en av dom här transaktionerna genförde vi för 7 dagar sedan och den
genomfördes till ett annat pris. Då kan man fundera på, vad ska man göra i den
situationen. Ska man då diskvalificera hela det här, trots att man gått från ruta
till ruta och tyckt att det här inte strider mot regelverket. Bara för att det har
inträffat och man ser det. Och där har inte vi, för att svara, och det är den resan
vi har gått, för när vi har sett den här typen av, som jag säger juni positionerna,
som man kan tycka så här känns väldigt märkliga, så har vi gått den här resan.
Vi har inte tittat på dag 1 resultat, utan vi har tittat på värderingen per den här
bokslutsdagen och tyckt att det är väldigt märkligt att den är värderad så fel,
men har ni någonstans avvikit från den här vägen som ni säger att ni har gått,
nej. Men ändå har det här inträffat, ja, och det är en konsekvens av modellen. Ja,
men har den då gått snett, nej ni har tillämpat modellen. Men det är där jag
menar att om man har då ett beteende, för det är där jag tycker knäckfrågan i det
här är, att jag ser inte ett uppenbart regelvidrigt fel i modellen. Det har definitivt,
den  slutsatsen…
Ekonom:

Men när du ser den här, bilaga 2.

JD:

Ja, det är det jag säger, att när du då ser ett beteende, som jag säger, att säga att
man regelvidrigt har resultatfört dag 1 resultat, den är inte jag beredd att så här
rakt av skriva under på, för jag tycker det är en svår fråga. Om jag säger, på
andra sidan, det finns tusen argument emot, ungefär som jag sitter nu och
försöker bara exemplifiera svårigheterna. Men om du tar den andra och funderar
på, har man på något sätt utnyttjat den metod som man har och genomfört
transaktioner som egentligen strider mot, som jag säger att enda syftet är att göra
någonting, om det sedan är att skapa ett resultat på kort sikt, som egentligen inte
har något med sin tradingstrategi att göra. Det här jag pratade om. Då börjar det
liksom inte smaka lika bra.

Ekonom:

När du ser det här då. Här är 785 miljoner på ett kvartal, dag 1 vinster. Det är
rätt mycket pengar.

JD:

Jo, det är som jag säger. Jag har beskrivit.

Ekonom:

Om, en hypotetisk fråga i och för sig, om du känt till det här hade det fått dig att
ompröva din revision i någon del?

JD:

En hypotetisk fråga som sagt var. Inte dag 1. Jag tror att jag svarat på det
egentligen, att inte. Att det uppkommer ett dag 1 resultat, om vi tar bara för att
förenkla det, att det uppkommer ett dag 1 resultat tre dagar innan årsbokslutet på
50 miljoner i en enskild transaktion, de i sig hade inte liksom inte tyckt varit
jättekonstigt i revisionen, för det är en konsekvens av den raka volatiliteten.
Men om jag skulle få beskrivet för mig ett mönster där man sekunden efter att
man gjort någonting och ungefär, om den där bilden, för det här är ju också ett
urval av transaktioner, om du så att säga kan få samma mönster, det är därför jag
tycker att den som har gjort det borde liksom, om man får samma mönster för
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dom transaktioner som dom hänger ihop med, vilket ni kanske får, skulle få
samma mönster, då tycker jag det börjar bli mer. Då skulle det nog ha påverkat
revisionen, ja. För då börjar vi komma in på det här ungefär som den här
prissättningen av dom här som har helt felaktiga priser, om det dessutom är man
själv har ställt dom och man har positioner i dom. Det finns inget rationellt att
försvara transaktionen med. Och då tycker jag, då är vi helt ute på andra marker.
Ekonom:

Men om du ser dom blå staplarna, som inte är någonting annat än nya
positioner, att dom alltid leder till ett positivt resultat vecka efter vecka. Och
alla avvecklingspositioner dom leder till förlust. Då visar ju det ett mönster,
nämligen att, enligt min mening i alla, att man regelmässigt är övervärderad i
portföljerna.

JD:

Ja, men det här är väl bara, det är bara daxarna.

Ekonom:

Det är bara daxarna.

JD:

Ja, det är där jag liksom.

Ekonom:

Men där ligger ju edgen också. Den ligger på Dax.

JD:

Precis, men riskerna kan var hanterade med andra instrument, alltså, det är det
här jag, jag säger inte att du har rätt slutsats där, att det är tilräckligt att se på
daxen, men är det självklart, alltså det kan vinnas futures, aktieoptioner, det kan
finnas andra innehav i instrument.

Ekonom.

Då skulle dom vara felvärderade åt ett annat håll då.

JD:

Nej inte felvärderade, men alltså vad jag säger, det är ju att se en portfölj som
har tagits tillsammans och som har risker, inte värden, risker som går mot
varandra. Och sedan ser den samlade värderingen av dom. Det är det jag
egentligen skulle vilja så, och det är mycket möjligt att det ser likadant ut, det är
inte det jag säger. Jag bara säger att det är så jag skulle vilja se det, fullt ut. Så
att man inte tar en genväg. Det är ungefär så. Att man tar en genväg som gör att
man egentligen, man tror att man har så att säga hela sanningen, men frågan är
om man har det. Det är mycket möjligt, att du har det.

Ekonom:

Vad är det du saknar?

JD:

Men som jag säger, och det är därför man borde, men ni säger att ni gjort det, så
då har ni väl svaret på den frågan då. Den som har genomfört transaktionerna, är
det någonting ni missar, som säger av helheten, får ni rätt bild av vad som
faktiskt har förekommit genom att bara se på daxarna. Och är det så, så är det
bra, så att säga ur ert perspektiv. Men liksom det är den frågan som jag tycker
att man skall ha svar på, att har jag tillräckligt del av portföljen.

Ekonom:

Du vet själv att det är Dax som är.

JD:

Som är problemet jag i värderingsfrågan.
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Ekonom:

Där ligger hela, i stort sett hela edgen.

JD:

Ja.

Ekonom:

Vad finns det för andra instrument då som skulle kunna ge en förklaring till det
här menar du i så fall.

JD:

Ja, t.ex. inom daxaran att under den här tiden, för det är så jag har tittat på det,
att jag har, vi har ju tittat mer statiskt än transaktioner, så vi har tittat
årsbokslutet. Och då har vi tittat och jämfört mars och juni och sett att det måste
finnas samband mellan mars, för dom tar bort både thetarisken och deltarisken
och vegarisk, mycket i sig.

Ekonom:

Men dom har olika tidsvärden.

JD:

Ja, löptider.

Ekonom:

Löptider.

JD:

Exakt, men dom tar bort under tiden dom förekommer samtidigt, så har dom en
riskkompenserande.

Ekonom:

Det är tre månaders skillnad också i löptid.

JD:

Ja.

Ekonom:

Det är en stor riskfaktor.

JD:

Ja. Men alltså, man måste ju se portföljens beståndsdelar, men det är så vi har
sett på det.

LL:

Vi kanske skulle ta den där emellan då.
Du pratar om mars och juni här och jag tror att du var inne på det tidigare också
att dom gjorde en korrigering av mars, man tittade på värderingen och det finns
en vegaanalys den 21 december.

JD:

Jag har inte sagt det men jag har skrivit om det i revisorsnämd..

LL:

Ja du pratade om beloppet, så var inne på det.

JD:

Det var inte den vegaanalysen jag menade, det var en vi gjorde 2008. Men sak
samma, jag vet.

LL:

Du var inne på 80 miljoner.

Advokat:

Ohörbart.

LL:

Det finns en vegaanalys då som är gjord den 21 december och så vet vi att dom
har träffats efter det också och korrigerat volatiliteten. Och volatiliteten implicit

Förhör, 2012-05-02 13:05 diarienr: 9000-K1634-10

135
at the money då den 21 december för marsoptionerna, med lösen i mars 2010,
var 27,5, nej den var 25, förlåt 25, och dom värderade till 27,5.
JD:

Men sedan sänkte dom.

LL:

Då sänkte dom till 25 och per den 21 december så kostade det 82 miljoner.

JD:

Mm.

LL:

Sedan hur mycket det kostade under resan, men däromkring i alla fall.
Sedan har man då finansiering, kan man väl säga, det finns med i den där
tabellen, i bilaga 2 var det väl den hette, har förstått, för det finns
mailkommunikation här. Och då har Nina Hernberg skickat mail till Fredrik
Crafoord den 28 december.
”Vi  ser  att  du  sänkte  vollan  för  odax  mars  från  27,5  till  26  i  onsdags  (det  är  ju  en  
del av den här sänkningen) dock utan någon resultateffekt. Vad/vilka
transaktioner har neutraliserat effekten av vollaändringen. Och sedan frågar hon
hur  ser  du  på  värderingen  odax  januari  2010”,  men  det  är  ju  en  annan  grej  det  
då.
Fredrik  Crafoord  har  svarat.  ”Jag  köpte  januari  5300  puts  och  sålde  juni  5600  
puts (så då är han inne i juni då) i samtalet med Stefan Dahlbo kom vi överens
om att utnyttja skewen för att kunna minska värderingsrisken i mars. Vad gäller
januari är flexibel. Jag kan sänka volla till 22 eller 23 om det är okej med att
mars  står  högre”
Och så frågar Hernberg då. Hon ställer sedan frågan i nytt mail till Crafoord.
”Kan  du  precisera  hur  du  utnyttjade  skewen.  Till  vilka  vollor  köpte  och  sålde  
du”
Och  då  svarar  Crafoord:  ”Jag  sålde  på  25  vol  i  juni”
Och går man in och tittar då så kan man då se att den 23 december framgår det
att 15 000 odax R5600 sålts, eller ställts ut då, och till det sammanlagda
beloppet av drygt 18 miljoner. Och volatiliteten för juni var ju 20. Och han
ställer ut på 25. De hade dessutom, så var det från början ett innehav, så de gick
från ett innehav till att bli utställda. Men det här innebär då en resultatförändring
på mellan 55 och 60 miljoner, på att bara ställa ut dom här positionerna i
förhållande till det teoretiska värde och marknadspriset.

JD:

I förhållande till marknadspriset.

LL:

Deras egen värdering i förhållande till marknadspriset. Det här har man då
kommunicerat, han säger att man utnyttjat skewen, men det är inte bara skewen,
utan det är ju också så att den raka volatiliteten ligger ju på en annan nivå än at
the money volatiliteten, så det blir lite än om man säger skewen. Var har du för
uppfattning när du man går tillväga, om man säger.

JD:

Nej, jag tycker det är lite i linje med det vi pratat om förut, att om man nyttjar en
metod, en modell, alla modeller har svagheter i sig, men om man systematiskt,
om det skulle vara så, systematiskt nyttjar dom, då känns det inte bra. Däremot
så vill jag, den raka volatiliteten, den har vi ju haft en del kommentarer, vi har
följt den, och det har jag också redogjort för i revisorsnämndsinlagorna. Jag
håller med, dom känns lite, ligga lite snett. Men vi har gjort bedömningar av

Förhör, 2012-05-02 13:05 diarienr: 9000-K1634-10

136
dom, och jag har kommenterat dom där. Men vad vi också fäster vikt vid här,
eller om jag ska ta hur det såg ut, bilden av det här ske.., ja den här perioden,
från revisionellt håll, så fick vi reda på att man dagarna innan jul hade ett möte.
Och att det var i linje med, för att under hösten hade vi föreslagit att man skulle
formalisera sin process för hur man, om risk och trading inte var överens om
volatilitetsantaganden. Det vi kallade en eskaleringsprocess. Och när vi kom till
årsbokslutet, så var man väldigt nöjda, att man hade exempel nu på hur den här
eskaleringsprocessen hade ägt rum, när risk sa till oss, att man hade
uppmärksammat det här och det hade varit ett möte innan jul. Och att man vid
det mötet också hade korrigerat volatiliteten. Och att det dessutom, och det är
det jag tror att du har i mellandagarna där någon referens till, att Stefan Dahlbo
och Fredrik Crafoord hade haft en egen sittning, därutöver sedan och justerat
ytterligare, ytterligare och det var då det gick ned till 25. Det var den
beskrivningen vi fick. Plus att till det där så, om jag kommer ihåg rätt. Jag är
ganska säker på att det var så, så beskrev också risk hur man hade tittat på
volatiliteten precis efter årsskiftet, för att det rörde sig ganska mycket i
volatilitet på marknaden under dom här dagarna. Så man gjorde någon from av
analys, om jag kommer ihåg rätt, den 4-5 och 7 januari eller någonting, för att se
att man kände sig så att säga, att man kunde tillstyrka 25. Och om jag kommer
ihåg rätt också är det så, det finns beskrivet i risks värderings- eller
värderingsgenomgång. Det finns ju ett dokument där från risk, där dom
tillstyrker den här värderingen per sista december, men man har gjort den
genomgången. Det är de bilden vi har.
LL:

Men om man ser det här då mot bakgrund av den här sammanställningen plus att
dom har fått budskapet att dom inte får realisera förluster.

JD:

Jag håller med, att utnyttja skewen. I dialogen med oss revisorer så har det inte
förekommit att man har pratat om att man har utnyttjat skewen. Det har det inte
gjort. Inte i närheten. Sedan finns den ju där, återigen. I och med den här
modellen, det är ingen överraksning att man ställer ut en säljoption, som ligger
långt under nuvarande pris att, ja men det är modellens brist, att det uppkommer
ett, men att man nu utnyttjar så att säga. Jag hoppas att ni förstår vad jag säger
där, att om man behöver ta den positionen för att man har en tro om
tradingstrategi, som man tror på, hur marknaden ska röra sig och därför vill ta
den positionen för att få rätt position. Och förhoppningsvis att det inträffar på
marknaden, då är det så att säga bara bristen i modellen, men det är ändå en
riktig trading som ligger bakom det. Men om man använder det för att skapa ett
resutlat, eller för att användas för att täcka en förlust på andra papper, om det är
enda skälet till att man gör den, då är vi inne på det här andra.

LL:

Men vad skulle reaktionen från er, revisorsteamet, i så fall, om man lägger ihop
dom här omständigheterna. Alltså att man realiserar förluster då 480 miljoner
när man avvecklar positioner under fjärde kvartalet, så tar man nya positioner
som innebär en vinst, va sa vi.

Ekonom:

780.

LL:

780 och så att man dessutom då såg exempel på hur man gått tillväga, som
mailen visar, och vet om att här får man inte förluster.
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JD:

Då fäster jag mindre vikt vid det här diagrammet och jag blir mer orolig när jag
ser mailet. Sättet att tänka och agera. För att som jag säger att i revisionen, att
bilen är illustrativ. Så att säga den ger sken av någonting och jag förstår det. Om
jag ser framför mig också samtidigt, om jag satt här och det var en revision om
du var Fredrik Crafoord och sedan så har jag gjort den här revisionen, så är jag
ganska säker på att jag skulle få förklaringar i ett sådant samtal som gjorde att
jag hade svårt att gå därifrån och tycka att jag hade klockrent rätt med min
slutsats. Det är lite så. För att det finns. Det går säkert att hitta någonting.
Däremot att, om jag har, någon som säger att jag får inte ta dom här förlusterna,
för det ena med det andra, utan jag måste försöka skapa en vinst, och då har jag
utnyttjat skewen, för att då kan jag skapa en vinst här. Och då har vi rullat det
här framför oss. Det är ju en information som så att säga är av en annan karaktär
tycker jag. Sedan vad det innebär, för mig, jag kan inte säga, för det är
hypotetiskt, hur skulle det har påverkat revisionen. Det skulle nog ha varit, hade
jag fått den informationen, så hade jag nog gått hem och funderat på, vad är jag
har fått höra idag, eller vad är det jag fått se, och vad innebär det här. Och hur
påverkar det revisionen. Sedan är det bara huypotetiskt hur vi hade liksom, jag
vet inte hur vi skulle ha agerat. Men det är inte den bilden vi haft av det, att man
skulle så att säga, ja får inte ta några förluster, därför måste jag ta dom är
positionerna. Dom är inte som en del i något större, annat än att den är för att
rulla en förlust. Jag har fått det här kravet på mig uppifrån. Jag utnyttjade det,
för att skapa det här så utnyttjade det så. Sedan är det så, jag menar, det där är ju
den allmänna beskrivningen, så att säga från utomstående, men det är så här det
har gått till, alltså i stora drag, att man har rullat förluster och ställt ut på långt
och så. Men om det är så att den som faktiskt har genomfört transaktionen, den
typen av mail, det är klart, det väcker ju andra, liksom. Om det är verkligen så
systematiskt det har gått till. Det kan jag tycka känns märkligt.

LL:

Ja, vi har suttit länge här, det är dålig luft också här, hade du någon fråga Calle
som, ytterligare här.

Ekonom:

Mera, jag hade en bilaga 3 också.

LL:

Frågan är hur mycket du orkar med här nu på eftermiddagen.

JD:

Ja, jag orkar.

Ekonom:

Det går snabbt tror jag.
Vi kan ta en paus också.

JD:

För  mig  är  det  inga…

Ekonom:

Av IAS 39 framgår att i avsaknad av aktiv marknad skall verkligt värde
uppskattas utifrån resultaten av en värderingsteknik där marknadsuppgifter
används i så hög grad som möjligt och företagsspecifika uppgifter i så låg grad
som möjligt. Varför använde HQ Bank inte tillgängliga marknadsdata vid
värdering av DAX-optionerna?

JD:

Då är vi tillbaka.
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Ekonom:

Då är vi tillbaka, i och för sig, men det här är en fråga som uppkommit också i
samband med Finansinspektionen granskning.

JD:

Mm.

Ekonom:

Och dom menar då att marknadsdata i form av avtryck på marknaden.

JD:

Men, jag har skrivit om det. Dom, hur ska jag uttrycka det utan att, dom är en
tillsynsmyndighete, så dom, men alltså man måste, man måste skilja på
observerbara marknadsdata och prisnoteringar och att det är skillnad på
likviditet och aktivitet. Det är hela den här diskussionen. Och dom säger ju då
att ett ställt pris, att det skulle vara ett exempel på att marknaden är aktiv och det
stämmer inte. Det är en för långtgående tolkning av dom. Sedan är det en
observerbar marknadsdata och den skall användas och det är det jag säger att när
man är nere i sin värderingsteknik så borde man ha använt den på ett, hanterat,
vad ska jag säga, man borde ha utgått ifrån den, dvs haft en annan syn på den.
Men jag tycker att Finansinspektionen har en felaktig tolkning. Och det är jag
inte ensam om. En som har skrivit rätt mycket om det är Rolf Rundfelt i Balans,
som har varit inne på den också. Jag vill helt enkelt säga att dom har fel i det.
Sedan säger jag inte att dom har fel i sin, i vad de kommit fram i, vad det
mynnar ut i. Men alltså det är fel att, det finns inte stöd i regelverketa att säga att
ett ställt pris skulle vara tecken på aktivitet, det är ett tecken på likviditet.

Ekonom:

Just dom här ställda priserna, i vilken nivå påverkas dom av aktivitet på
marknaden, alltså market makerns ställda priser?

JD:

Ja, dom påverkar ju inte aktiviteten.

Ekonom:

Men jag tänkte på hur på påverkas aktivitet, dom ställda priserna, där har du
market maker, hur påverkas hans priser av en aktivitet på en marknad?

JD:

Jag vet inte.

Ekonom:

Ohörbart, över huvud taget.

JD:

Nja, det antar jag väl, nej jag vet inte, alltså vad jag vet är att en market maker,
likväl som institut som kräver säkerheter, att de är ju så att dom har ju vissa
marknadspriser, och finns det någonting så går dom ju ofta på det. Annars har
dom ju någon form av modell, som sätter det här. Men det är ju inte en modell
som så att säga bygger på IAS 39:s värderingsprinciper. Alltså jag säger inte att
dom behöver vara olika. Jag bara säger att det är ju inte så att, bara för att han
säger något, att det måste vara det som man nödvändigtvis måste värdera till
enligt IAS 39 och att allt annat är fel.

Ekonom:

Men IAS 39 säger väl ända att två oberoende parter kommer överens om på
marknaden.

JD:

Mm.
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Ekonom:

Det är det som är utgångspunkten.

JD:

Ja och genomför en transaktion.

Ekonom:

Och genomför en transaktion.

JD:

Och en market maker genomför inte den här transaktionen.

Ekonom:

Nej, men garanterar.

JD:

Nej men det är det som är skillnade, det är en likviditet, och det är det som är
helt avgörande skillnad. Om jag går ut och säger så här att, jag vill sälja mitt hus
för 30 miljoner och sedan får jag ingen som köper huset. Är det värt 30 miljoner
och sedan går du och säger att jag kan köpa det för 1 miljon. Ja vad är huset värt
då, är det värt 15,5.

Ekonom:

Market makers kurser kan vara lite halvskakiga, allts inte tillförlitliga då.

JD:

Ja, det skulle jag vilja säga. Framför allt när det gäller, och det är där jag
kommer till det här igen att, vilket marknad var HQ på. Att den här marknade
HQ var på var företrädesvis den här otc marknaden där man handlade med
institutionella parter. Vad är market makers uppgifter, jo det är att ställa så att
det finns en likviditet på marknaden. Och hans åtagande är ett visst antal
kontrakt. Jag kan inte dom exakt, men säg att det är 50 kontrakt. HQ kanske satt
med 30 000. Då är det frågan om, vilken vikt ska man fästa vid den
likviditetsgaranti som market makern har att uppfylla kontra den position som
HQ satt på. Egentligen skulle så jag, och det förekommer t.ex. i UK, att just i
den här situationerna, så har ett antal institutioner gått ihop, mäklare, inte
institu..ja och har någon forma av, dom där har jag fått beskrivet av mina
kollegor i KPMG UK, att man skickar in oberoende av varann priser och sedan
finns det någon central forum här som skapar sig det här volatilitetstäcket utifrån
den här prisinformationen som kommer in. Och den typen av information, att
kunna använda istället, just för att i dom här situationerna, när man oftast sitter
på helt andra typer av positioner, så tycker man att det ger ett högre
informationsvärde än det här andra. Och det är inte att likställa med att ringa
runt, för det kan man också göra, man kan sitta och ringa runt till mäklarna och
få ett pris, men det är just för att komma ifrån, för det är också bristfälligt, för
man vet inte vad det är för pris man får och man vet inte sedan om dom är
beredda att ingå och det ena med det andra. Och det är därför att det är helt
uppenbart så att det finns begränsningar i informationsvärdet av market maker
ställda pris, som inte blir underlag för en transaktion.

Ekonom:

Känner du till exempel på att market makerns pris inte var det korrekta priset,
utan man har gjort avslut på helt andra nivåer.

JD:

Nej inte för egen del, men det kanske finns, men jag har inte.

Ekonom:

Du har aldrig fördjupat dig.

JD:

Nej, nej.
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Ekonom:

Är det någon på HQ bank som sagt att dom noterade priserna är missvisande,
alltså market makerns priser?

JD:

Du la till en sak där. Market makerns priser. Det har förekommit väl att i
diskusionerna att någon har sagt att priserna på marknaden, alltså vi har en
bristande funktion i marknaden och att priserna vi ser har bristande kvalitet.
Något åt det hållet har varit uppe i diskussionen. Sedan vem, det har varit mera
allmän inställning. Sedan det här med market maker, som du la till. Market
makerna, det har liksom inte varit. Jag tror att första gången egentligen det kom
upp, det var nog en del i revisorsnämndsinlagorna, tror jag, som det har varit
uppe, just för att jag. Men det var inte en så stor fråga då och det var just för att
jag ville bemöta. Revisorsnämnden ställde frågor till mig som var kopplade lite
till Finansinspektionen kommentarer om ställda priser. Det var då jag återigen,
jag beställde kursinformation för att se vad som låg bakom, för vi hade redan
tidigare noterat att det inte förekom några aktiviteter. Och då kan man tydligt se
hur market makern, som man tar sedan tickdata, eller varje hundradels sekund,
så ser man hur market makerns modell, så att säga anpassas varje sekund, nästan
en tiondels sekund, till prisförändringar på marknaden, men det blir inte en enda
transaktion på hela dagen. Och det var lite för att svara där. Och sedan vet jag att
Roschier i sina inlagor och ni har väl läst på som har skrivits i det här, så har
dom varit på det här med market makern osv. Men när allting inträffade så var
det inte så mycket diskussion runt market maker, utan snarare att det var en
bristande aktivitet på marknaden och att HQ ifrågasatte kvaliteten i dom
priserna, eller hade osäkerhet om dom priserna.

Ekonom:

Men om man utgår då från IAS 39 och IFRS 7 då, så ska ju man värdera utifrån
vad två oberoende parter, oberoende av varandra kommer fram till för pris.

JD:

I en transaktion.

Ekonom:

Just det, och då är frågan då, varför skulle market makern ha ett avvikande pris
från detta, har du något svar på den frågan. Varför skulle market makerns pris
inte vara den korrekta priser, som två oberoende kommer fram till.

JD:

Nej, som jag säger att market makern har en uppgift att ställa ett pris på en viss
volym och vad är det som säger att den här, att den volymen som han ska ställa
är en marknad där dom här aktörerna är och att det är ett rättvisande pris för det
marknads-ohörbart.

Ekonom:

Jag visar bilaga 3.
Det här är, jag ska förklara, samtliga nio positioner i Dax-optioner per 2009-1230 med en edgeavvikelse > 25 mkr (materialitetsnivå 25), vilket motsvarar 97 %
av den totala edgeavvikelsen per 2009-12-30 och då har det framkommit att
avslut genomgående sker till market value och aldrig till bolagets theor value.
Market value, såvitt vi förstår, utifrån denna iakttagelserna är ett tillförlitligt
mått för bedömning av marknadsvärdet. Kände du till det? Om man tittar här, så
kan jag visa dig, den blå kurvan det är market value. Vi kallar det lite slarvigt
market makerns ställda kurser.
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JD:

Men det är det väl inte.

Ekonom:

I princip är det, eftersom det avtryck som sker på marknaden.

Advokat:

Vem har bestämt det, det är ni, att det är synonymt med market value.

Ekonom:

Alltså, det är det avtryck som sker på marknaden, det är ju market makern då
som garanterar handeln och det är via honom till stor del.

JD:

Jo, men här är väl bara en värdering och ett pris.

Ekonom:

Ja.

JD:

Det är ingen transaktion, transaktionen äger rum där.

Ekonom.

Det blå kurvan är de blå kurser, det baseras på de kurser som market maker.

JD:

Det är ju edgen.

Ekonom:

Ja. Så den blå kurvan då om vi tar den, det är ju market value, eller den kursen.

JD:

Importerade priser.

Ekonom:

Ställda priser på marknaden, till viss del avslut också. Men de gröna punkterna
här det är bolagets egna avslut.

JD:

Mm.

Ekonom.

Den röda kurvan, det är teoretiska värderingen, som bolaget gör eller HQ gör då
i det här instrumentet. Och i det här fallet är det en utställd, tror jag, option ja,
för att värderingen då är lägre, bokföringen då, det teoretiska värdet än market
value är.

Advokat:

Jag tycker inte vi ska använda ordet market value, ställda priser är ett bättre
uttryck.

Ekonom:

Ställda priser säger vi då. Men okej, man kallar det MV, market value också
intern hos HQ.

Advokat:

Det är en betydande förenkling.

JD:

Det är också lite, hur ska jag säga, i den här affären. Det är några olyckliga
benämningar som jag tycker är fel i deras orc rapport, för dom kallar ju, precis
som att MV, det skulle vara market value. Det står det ju för där va, men vad det
handlar om, det är ju importerade marknadsdata, enligt en viss beslutsordning.
Och det som är théoriquel, det låter teoretiskt, dvs värdsfrånvänt, liksom i
gemene mans. Det är ju värdering enligt värderingsteknik, om man ska vara.

Advokat:

Bara  så  att  det  inte  leder  tanken…
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JD:

För det är den tankevurpan många gör i det, eller liksom använder som att det
skulle vara något värdsfrånvänt.

Ekonom:

Den blå linjen då, det är ställda kurser då.

JD:

Ja, importerade marknadsdata.

Ekonom:

Dom gröna punkterna, det är bolagets eller HQ:s egna avslut.

JD:

Ja.

Ekonom:

Och den röda linjen hur man värderar instrumentet från tid till annan. Som du
ser i det här fallet, på det här instrumentet, så sker ju avsluten på den blå linjen
och inte på den röda linjen.

LL:

Även om den sker då mot broker eller otc då.

Ekonom:

Ja, och om du tittar på nästa instrument så är det tvärtom så är det tvärtom. Där
är det ett innehav och det innehavet, det är den blå linjen som är ställda kurser.
Den röda linjen är det teoretiska värdet enligt HQ:s bokföring.

JD:

Mm.

Ekonom:

Och i det här fallet är det en tillgång då som får ett högre värde i bokföringen än
alla dom avslut man själv gör. Så här är det med samtliga nio, vill jag påstå. Alla
nio instrument vad det gäller att all handel sker på den blå linjen, alltså till det
här ställda kursvärdet, till det värdet görs alla, i princip alla egna avslut. Aldrig
till det teoretiska värdet, på den röda linjen. Kände du till det här, att det är så.

JD:

Men jag förstår att det delvis att det är så. Det ligger ju i modellen, så att. Alltså
modellen är ju att du har. Du har ju volatilitet och så har du olika löptider och
lägger du då en volatilitet som är rak i din värderingsteknik och marknaden har
ett annat beteende som vi då vet har ungefär den här linjen.

Ekonom.

Ohörbart i den teoretiska modellen då.

JD:

Ja, då blir det ju fel på dom som ligger så att säga här, men det gäller ju att lägga
det raka strecket på rätt nivå, så att den förenklade modell speglar verkligheten
tillräckligt bra och det är därför man ska ha en modell som valideras och
säkerställer det här över tiden. Och det är ju självklart så att, det är därför jag
tycker att den är lite, vad ska jag säga, konstig. För det är självklart att ni tar ut
dom som har störst edge och det är självklart så att dom som har störst edge, det
är dom som ligger med mest skevhet, så att något annat skulle man ju inte med
den modellen tillämpar, skulle man inte se, för då skulle då inte modellen.

Ekonom:

Men poängen här, att när man själv gör egna avslut, avtryck på marknaden, då
sker det till market value, eller till ställda kurser, inte till den teoretiska
värderingen man själv gör i bokföringen.

JD:

Men.
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Ekonom:

Det är poängen alltså.

JD:

Jo, jag förstår.

Ekonom:

Enligt mitt sätt att se på det, en klar och kraftig indikation på att det teoretiska
värdet är felaktigt och samtidigt att dom ställda kurserna är ett korrekt värde.

JD:

Och så, du behöver inte ha fel, för så är det så att säga, utan knäckfrågan i det
här är ju att, om du nu har en värderingsteknik, kan du ha ett rakt streck eller
inte i din modell. Det är det som är knäckfrågan. Och den har vi svarat jag på
och har jag svarat ja på den frågan, då måste jag acceptera den här.

Ekonom:

Men säg att man rent hypotetiskt då manipulerar.

JD:

Men det är då vi kommer in på något annat. För att den här tycker jag likväl som
den, säger egentligen inte, alltså det är samma sak, när det börjar bli mer
intressant, det är ju om det som står i den texten, om någon säger att jag inte får
ta någon förlust, utan jag måste ta en position som egentligen är mot min tro på
hur den här marknaden ska gå och jag gör det endast för att jag ska dölja en
förlust, eller att jag måste skapa en vinst, för att göra en viss sak. Och att jag
utnyttjar, som det står, skewen för att göra det här. Då har vi ett problem. Men
det här tycker inte jag. Det här är ju så att säga konsekvensen av den enkla
modell som man använt.

Ekonom:

Jo det är sant. Men samtidigt kan man ju se det här att den enkla modellen ger
felaktig värdering.

JD:

På det instrumentet.

Ekonom:

På det instrumentet.

JD:

Ja säger det.

Ekonom:

På det instrumentet.

JD:

Ja, på det instrumentet, det är inget snack om det.

Advokat:

Men det har Johan sagt förut.

Ekonom:

Men förstår du, nu har jag tagit med dom nio.

JD:

Ja, ja.

Advokat:

Ohörbart det är missbruk av systemet och det säger Johan också. Alla system
går att missbruka.

JD:

Ja.

Ekonom:

Det är sant.
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JD:

Det är där du har knäckfrågan, att säga att modellen, det är inget fel på
modellen. Det är min slutsats i alla fall, utan det är när du missbrukar.

Ekonom:

Precis, när modellen missbrukas ger det dom här konsekvenserna då att
tillgångar övervärderas, skulder undervärderas kan man tänka sig då, när man
analyserar på den här nivån.

JD:

Ja, enkelt uttryckt, men om du lägger strecket på rätt nivå, har en portfölj som är
balanserad och du genomför en tradingstrategi så bör en sådan modell inte vara
helt galen och inte strida mot regelverket, men är det så att du tillämpar och
nyttjar blottor eller liksom dom svagheter som finns, det är då du kan börja
hamna snett i din värdering och då är det viktigt att ha en validering av din
modell för att se och fånga upp den typen av händelser. Så att jag tror, som jag
säger, sett så tycker jag inte den är så konstig, men det är ju om den här
transaktionen är gjort för.

Ekonom:

Ändå, om tittar på C6200, det instrumentet, så ser du de gröna punkterna, de är
avsluten. Det är (räknar till tio avslut) och samtliga tio dom sker ju till ställda
kurser, om vi kallar det så då, för att vara lite neutrala och inte till det teoretiska
värdet som man använder i bokföringen, får inte det dig att, och som revisor då,
att fundera lite på att det kanske är felvärderat här.

JD:

Nej.

Ekonom:

Det gör det inte?

JD:

Nej.

Ekonom:

Trots att det är så beträffande alla dom här nio.

JD:

Det är inte så enkelt.

Ekonom:

Det är inte så.

JD:

Nej, nej, återigen, som revisor måste jag gå igenom dom här boxarna.

Ekonom:

Men i slutändan.

JD:

Ja i slutändan.

Ekonom:

Är det vad två oberoende kommer fram till.

JD:

Absolut.

Ekonom:

Och dom gröna punkterna, det är ostridigt deras egna avslut och dom gör dom
till dom här ställda kurserna.
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JD:

Ja, men återigen, jag tycker jag gått igenom idag, att man måste ta sig den här
resan igenom och det har vi gjort i revisionen. Det är det som är vår
kontrollbaserade granskningsansats, att gå igenom det här.

Ekonom:

Jo, jag förstår din revisionstänk, nu tänkte jag bara.

JD:

Jo, men då när man kommer. Vad som inträffar i slutänden, så tycker jag. Jag
tror att det är ganska bra beskrivet i min inlaga, fjärde februari, förra året, till
revisorsnämnden, så tycker vi spontant att det finns tendenser till, eller
indikationer, det är fel att säga tendenser, för att vi tycker att det känns
felvärderat junipositionerna t.ex. Och så börjar vi titta närmare på dom och så att
säga ser hur dom samverkar med andra osv. och tycker ända att det här är ingen
försiktig värdering, utan den är ganska, det var vår slutsats också, att den är
optimistisk. Men den låg inom så att säga gränser vi kunde acceptera. Men i, nu
tappade jag tråden lite, men i den så är det självklart så att det finns enskilda
instrument. Som jag säger, det är ju hela.

Ekonom:

Tycker du det är fel att ta ut dom här nio instrumenten som svarar i princip för
hela edgen.

JD:

Ja, det tycker jag.

Ekonom:

Och vad menar du, förklaringen vad ska den finnas.

JD:

Nu vet jag var jag tappade tråd, jo men risken är ju att du kommer. För du
frågade hur jag som revisor, nu kommer jag tillbaka, alltså om jag då efter att
gått igenom det här systematisk och sett hur man tillämpat det plötsligt börjar få
kalla handen och säga att, ja men här finns det ju ett instrument som är
felvärderat. Då börjar jag trampa i någonting som är en helt rörlig materia med
massor av kommunicerande kärl, som finns en risk, när du har en väl beprövad
metod, tillämpas konsekvent och som vi också ska inte glömma här, som
Finansinspektionen direkt eller indirekt, därom tvistar dom lärde har välsignat,
bara för ett par år sedan. Vad ska jag komma som revisor då och börja röra runt i
det här och fundera på att här har du ett C6200, det är en köpoption med förfall i
mars 2010. Nej den här känns felvärderad. Den borde ni lägga en korrigering
för. Och sedan tar man nästa, när dom faktiskt har tillämpat en metod
konsekvent, att så att säga väcka den frågan, det har vi gjort flera gånger och
sagt att det här behöver, som jag säger, det har stått i rapportering. Men ha grund
för att säga att det skulle vara en felvärdering, bara för att jag ser det vid ett visst
bokslut, det är att göra det för enkelt för sig. Det är den poängen jag vill.

Ekonom:

Trots att du ser det här svart på vitt, att man genomgående.

JD:

Ja, som jag säger, det är den här effekten. Det är edge och det är dag 1 resultat
där här är. Det är synonymt med varandra. Men om du har gjort den, återigen,
om du har gjort den för, i ett visst syfte. Då är det något annat. Det är där, försök
att förstå min poäng, det är då det börjar. Men att, återigen, på varje steg, man
kan ha synpunkter på deras aktivitetsdefinition, man kan ha synpunkter på deras
modell, men det finns ingenting sett isolerat när man tittar på varje box, där du
har grund att säga att dom inte har följt regelverket. Men när det börjar komma
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till den typen av beteende, då är faller liksom, då börjar det falla liksom, då är
det en annan fråga, kan jag tycket.
Ekonom:

Men det här vi ser nu, det är en konsekvens av det Leif visade, om man så att
säga utnyttjar skewen, så får man dom här effekterna.

JD:

Ja, och just att du utnyttjar. Om du gör det som ett led i din trading att du har
en tro om att marknaden pris på volatilitet ska gå eller ned, därför ska jag gå och
ta en position här nu som innehåller det här instrumentet plus dom här som har
motverkande effekt och göra det här, då är det något helt annat tycker jag, än att
säga, nej men jag gör det här för att utnyttja skewen, för jag måste generera ett
resultat på 70 miljoner. Det är en annan fråga. Och det är där.

LL:

Den 15 april var det bolagsstämma. Och på styrelsemötet innan så tillsatte man
en, formellt sätt, en vad ska vi säga, avvecklingskommitté, kände du till det?

JD:

Ja, jag trodde den var igång nästan tidigare.

LL:

Ja, fast kände du till det då på bolagsstämman, hade du fått veta det tidigare
också?

JD:

Nej, inte avvecklingsstrategi. Vad känner till, låt mig svara bara. Vad jag kände
till och det hade varit redan från januari, att styrelsen var inte nöjda med tempot
och nu skulle man följa det här närmare. Som jag sa, det var definitivt Stefan
Dahlbo och Curt Lönnström, dom skulle ingå i den här då, och då är det alltså
redan i januari 2010. Jag tror att det var någon mer, jag kan inte säga, om det var
Johan Piehl eller någon, men definitivt dom två. När vi sedan kom till
årsstämman, så det jag fick reda på som beskrivning av vad Lagerstam skulle
göra, det var att hon var inriktad på trading och hon skulle komma att ingå i den
här arbetsgruppen, ungefär så.

LL:

Men innebar inte det att man skulle påskynda processen och avveckla den här
tradingportföljen.

JD:

På det sättet jag fick det beskrivet, alltså redan, för mig var den nästan
avvecklad, alltså jag hade besked i januari att nu är vi nästan i mål när dom här
Omx:arna har löpt ut. Sedan kan jag säga, 15 april, då hade jag, jag vet att hon
kom in. Hon hade derivatinstrument som bakgrund och så vidare. Sedan
någonstans runt mitten av maj då, när man, som jag har sett i efterhand, har
fattat beslut då på styrelsemöte i HQ Bank, då hade jag ett telefonsamtal ifrån
Curt Lönnström. Där han sa att man hade diksuterat det här under senaste
veckorna i styrelsen och så där och Curt är, har alltid varit, det har jag även sett i
hans skrivningar, liksom, han håller det väldigt neutralt och försiktigt. Han sa till
mig att, det var att vi har diskuterat det här i styrelsen och, ja vi tycker att det
ska gå fortare avvecklingen än vad det har gjort och nu kommer vi att jobba med
det här och det är inte omöjligt att vi kommer att försöka öka tempot ytterligare
och vi är också beredda att försöka avyttra även om det inte är gynnsamt på
marknaden, för att få ned en del av positionerna, så att det kan komma att kosta
en del och så där, men vill hålla dig uppdaterad om planerna.
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LL:

Men var inte edgen ett problem då, om man håller på att avveckla. Edgen är ju
skillnaden då mellan priserna som just då finns i marknaden och den värdering
man har.

JD:

Jo alltså det är där du kommer till den här ställningen, frågeställning om
forcerad avveckling, för att, som jag tycker är felciterat, där jag har blivit
felciterad i vissa sammanhang, att going concern värdering, det är inte riktigt så.
Det är snarare, år det så att man bedriver en forcerad avveckling, då är det andra
värderingsprinciper. Det är en annan värderingssituation om man har forcerad
avveckling än om det är löpande verksamhet. Och det har blivit lite att going
conernvärdering kontra marknadsvärdering, som är lite fel. Men om det är så att
man fattar beslut om en forcerad avveckling, verkligen alltså går ut och försöker
forcera, tar det här nu idag, imorgon och till vilket pris jag än får. Det är en helt
annan värderingssituation. Och vad jag har konstaterat i efterhand med dom här
protokollen, det var ju faktiskt där han var i mitten av maj, vilket inte beskrevs
för mig. Det blev klart för mig först 25 maj, egentligen, för jag fick reda på det
dagen innan det gick ut, att man var på väg till nåt. Men då var det fortfarande så
där, om ni har läst det här pressmeddelande från 26 maj, då pratar man
fortfarande om att man skulle gör en snabbavveckling och det skulle, jag
kommer inte ihåg vad som stod, men det gav ett intryck av att det skulle inte var
så omfattande det här, och få ner det här. Men jag har ju set senare i
styrelseprotokoll från den här perioden, att debatten eller diskussionen i
styrelsen hade nog varit ganska infekterad, har jag sett.

Ekonom:

En fråga om Odax här igen.

JD:

Ja.

Ekonom:

Även om jag tjatar.
Har du några indikationer på att det sker avslut på några andra kurser än dom
ställda kurserna, som market makern ställer. Market maker ställer kurser.

JD:

Men  jag    har  inte  tittat  på  transaktion…

Ekonom:

Finns det över huvud taget andra kurser eller en annan marknad. Finns det
arbitragemöjligheter här?

JD:

Nej en annan marknad, för det är ju så.

Ekonom:

Är market makern marknaden?

JD:

Ja, definitivt på dom här små kontrakten. Alltså vad jag är ute efter, vad HQ
behövde ha sina, det är en motpart som är intresserad av att ta, säg om det nu var
30.

Ekonom:

Då talar vi om blockmarknaden, stora.

JD

Ja, ja, det är den.

Ekonom:

Menar du att priserna på den marknaden avviker från priser?
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JD:

Jag har ingen uppfattning.

Ekonom:

Du vet inte?

JD:

Nej, jag vet inte. Vad jag säger är att du inte måste hitta en motpart som är
intresserad, och vad jag kan se det är att aktiviteten på den här blockmarknaden
är ju inte direkt hög. Om den inte är hög för helheten, som är alla, så är den ju
ännu mindre på de marknadsmän som är blockmarknaden. Och det är liksom
den distinktionen jag gör. Men som jag sa att jag tycker det här är en vad ska jag
säga, ni kanske tycker jag är vårdslös. Men för mig är det här mindre konstigt,
för det är en konsekvens av modellen och den har vi gått igenom.

Ekonom:

Det förstår vi att det är.

JD:

Men jag har svårare att vad ska jag säga, ord som utnyttja skewen, som det stod
i något där, det känns mer märkligt för mig, än att man värderar så.

Ekonom:

Två sidor av samma mynt egentligen, tycker jag.

JD:

Ja, men jag hoppas att ni förstar vad jag säger, att om det är ett led i den normala
tradingverksamhet. Och en tradingverksamhet där du måste ha en modell.

Ekonom:

Då får en konsekvens på det här viset om man.

JD:

Om man utnyttjar det, ja.
Och det är där som knäckfrågan är ju, och om vi tar det bara ur revisionellt
perspektiv. Om man då hör från den man reviderar att, ja det är en brist, vi har
en enkel modell, men vi håller på att avveckla och det kommer var slutfört om
någon månad, så får frågeställningen en annan väsentlighet, en mindre
väsentlighet än om man hade sagt at nu ska vi ut och nu ska vi expandera det
här. Nu ska vi verkligen ut i stora världen och köra det här, med den här
metoden. Det är en helt annan frågeställning.

Ekonom:

Hur menar du då.

JD:

Ja, då hade bristen i modellen haft en annan väsentlighet i bedömningen och det
är därför jag menar att när vi sitter runt det här bordet i efterhand och vet vad.
Som jag sa, jag tog min folkvagn från 67, att om man istället åkte ut med den på
Autobahn, det är klart att konsekvensen kan bli en annan än om man följt det här
spåret med ett intensivare skede av nedmonteringen. Det är här man måste, det
är så lätt att sitta i efterhand. Nu försvarar jag mig. Ur ett revisionellt perspektiv.
Revisorsnämnden har ju tittat på det här och försökt att följa skedet ur mitt
perspektiv vid varje tillfälle. Och tar man in den informationen som finns från
HQ, från tidigare årsrevisioner, från Finansinspektion, från egen insats på hur
portföljen ser ut, hur marknaden ser ut. Så följer man det här steg för steg, så är
det inte så konstigt. Men det är klart sitter man i efterhand och säger att, nu har
det här kostat 1,2 miljarder, att du inte tittade på det, eller hur såg ni på det här,
tyckte ni inte det såg konstigt ut, Johan. Jo det är klart liksom, men det är en
annan fråga.
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KN:

Tycker du att du fått den information som du skulle ha.

JD:

Nej.

KN:

Tycker du det idag, eller när tyckte du det, så att säga.

JD:

Jag har sett i efterhand. Och jag var, hur ska jag säga, det har inte varit någon
infekterad diskussion på något sätt för jag tycker nog att dom har tyckt att vi har
varit kloka, så har dom tyckt att vi har varit jobbiga ibland och framförallt så
bland några av mina kollegor är väldigt på. Det är jättebra, men vi har liksom
kommit i mål. Vi har suttit och gått igenom och vi har fått säga vad vi tycker
och vi har lyssnat på vad dom har sagt. Jag tycker att det varit så fram till slutet
av januari 2010. Som jag sa, om ni läser vår, jag vet att vi har uttryckt oss i
revisorsspråk där, Leif var på ordet rekommenderar och så, men man skriver, det
är ganska kraftfullt ändå när man står och berättar om det. Men det var också så
att då var det här med avveckling och vi tog ställning till utdelning osv. under
dom premisserna, för det gör man också i samband med kommunikén när den
släpptes då. Sedan har ju vi, jag menar, vi har inte genomfört någon revision
under 2010, men vi har ju händelser efter räkenskapsårets utgång, så fram till att
jag avgav revisionsberättelser, efter mars, så har vi ställt frågor, framförallt då
innan vi lämnade över revisionsberättelsen, så ställde vi frågor om, har det varit
några händelser som ni tycker det finns anledning att upp med oss och det ena
med den andra. Och vi fick, nej allt följer planerna vi tidigare diskuterat. Läsr
man nu i efterhand, så ser ju jag att det är ganska stora diskussioner med SEB
va, eller Nordea.

LL:

SEB.

JD:

SEN om säkerhetskraven under den här tiden. Säkerhetskrav som tarvar casch,
kontanter, som kan påverka utdelningen. Jag ser också att ett antal nya
positioner som jag ser per kvartalsbokslutet sista mars för första gången då så
avstyrker risk vissa av värderingarna. Det har inte inträffat tidigare. Det finns i
det protokollet från det styrelsemötet i HQ bank, som hanterar sista mars. Det är
första gången som dom, tror jag, avstyrker. Vidare, det vi hade framfört krav på,
den här aktivitetsdefinitionen, som då finns och som är beskriven i
årsredovisningen har man då inte tillämpat i det bokslutet. Det är därför risk
avstyrker. Och två dagar senare så går du till en bolagsstämma och jag har inte
fått den informationen. Och där kan jag tycka att inför den bolagsstämman, jag
tycker både tidpunkten när jag avgav revisionsberättelsen, nu tror jag kanske int
den fått en annan utformning av det skälet, men jag hade gärna fått reda på
informationen om säkerhetskraven, som jag ändå hade fått väga in det i min
bedömning. Men det som stör mig framförallt, det är när vi går till
bolagsstämman. Det är inget som hindrar att man informerar både revisor och
aktieägare om väsentliga omständigheter. Och det är inget som hindrar att en
styrelse modifierar sitt förslag till vinstutdelning, som stämman ska ställning till,
men den här informationen fick inte jag inför den dagen och det stör mig. För att
det.

LL:

Är det säkerhetskraven.
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JD:

Nya positionerna, jag har ju själv nu gjort som ett led i skadeståndsprocessen
som pågår, så har jag ju följt portföljen på 2010 och jag menar, vi pratar rullning
här, men det är ju positioner som är helt nya. Dom har tagit, som också stör mig
då, dom har tagit nya positioner i Omx, ganska stora positioner under 2010. Och
skälet till att man, man har ju svurit över dom här Omx, för att Omx inte varit en
fungerande marknad, och man bara satt och väntade, det var ett skäl till att
avecklingen drog ut på tiden. Och så har man tagit nya positioner i Omx under
2010, trots av att man slutet av januari säger att nu går vi in i ett intesivare skede
av nedmontering, när vi är av med dom här Omx med förfall i januari 2010.
Väldigt märkligt för mig. Och det är här någonstans plus ända fram till 15 maj,
när Curt, eller 17:e eller vad det var, när han ringer till mig och tycker att jag
också slätar över, att vi haft en diskussion i styrelsen och, ja vi ska nog avveckla
några positioner lite snabbare nu och så där.

LL:

Men dom kontakter som du hade då vi undertecknandet av revisionsberättelsen,
vem var det med?

JD:

Det är ju, framförallt är det så att vi får ju ett så kallat representation letter från
företagsledningen. Så att det är Mattias Arnelund och Mikael König i först hand,
eller i första hand, det är dom som vi har kontakt med. Och vi får ett brev från
dom där dom bekräftar att inga händelser av väsentlighet har. För vi gör ju
ingen revision. Det är det som är, utan det är mer en sådan här desktop, att man
går upp, har det hänt någonting som vi bör känna till nu, idag har vi för avsikt att
avge revisionsberättelsen, är det någonting som vi bör känna till, nej. Och sedan
formaliserar man det i det här skriftliga.

LL:

Och därför tycker du att man borde ha informerat om att dom har tagit nya
position då.

JD:

Ja, som jag säger framförallt i samband med revisionsberättelsen så tycker jag
att vi skulle ha fått en uppdatering att, för vad jag har läst i efterhand, så var väl
diskussionen med SEB nästan infekterade där under slutet av februari. Det
tycker jag till revisionsberättelsen, vad jag tycker inför stämman, så det här som
ägde rum på styrelsemötet som avsåg kvartalsbokslutet, tycker jag att do borde
ha informerat om. Sedan är det upp till mig att ta ställning sedan, men att jag
inte fick informationen kan jag tycka, som jag säger, för att svara på din fråga.
Under den här tiden, hade jag haft en kund, jag menar vissa kunder är som
musslor, man får dra ur dom, liksom allting. Men så tycker jag inte HQ har varit,
vi har haft en helt öppen dialog och liksom jag har. Dom har försökt avge en
allmän lägesrapport, och det är där jag inte riktigt känner igen mig, den här
diskussionen. Framförallt per sista mars. För jag känner lite så inför
årsstämman. Jag skulle ändå haft möjlighet att ta ställning till mitt yttrande. Det
är inget som hindrar att en revisor heller då, jag avger ju min revisionsberättelse
en viss dag, men om det kommer nya omständigheter så är det inget som
förbjuder att på en sådan stämma, inför aktieägarna tala om att, efter att jag
avgav den så har det här kommit mig till kännedom. Jag vill att ni ska känna till
det. Jag har möjlighet att uppdatera min revisionsberättelse också. Det har aldrig
inträffat, så jag kan liksom proceduren riktigt, men jag har möjligheten. Och
framförallt, det tycker jag, det kanske dom kom med, men jag tycker att
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styrelsen borde på den stämman, i kommunikén så framgår det här förslaget,
sedan dess har det här inträffat, dom kanske fortfarande ha sagt att vi står
fortfarande bakom vårt förslag, men vi vill att ni ska känna till det här.
KN:

Vad var det som hade påverkat mest av dom här händelserna, eventuellt
utdelningen. Jag tyckte du sa.

JD:

Jag har svårt att säga. Jag vet inte. Däremot beror det nog inte på. Jag tror nog
svaret finns om man skulle sätta sig och titta på hur det såg ut, men jag kan inte
det i detalj.

KN:

Jag tänkte på om det var det här med säkerheter?

JD:

Jo, jag förstår frågan, men svaret finns nog i papprena, vad som var allvarligast,
men det är ju inget snack om det att man satt, hur ska jag säga, man hade rätt
trångt där i mitten av april. Man kände sig, för så ska man ju också se, att man
gjorde ju framförallt 2009, så hade man bra likviditetsanalyser, så det var en
viktig omständighet som vi tog del av, när vi funderade på utdelningsförslaget,
om man pratade om, man satte ju upp ett mått på vad man skulle ha för
likviditetnivå för att känna sig acceptabel och hur man förhöll sig till den
likviditetsnivån. Och man betraktade, det var den information vi hade, att man
hade en god likviditet per 2009-12-31. Men när vi var i april, så hade man inte
god likviditet, det har vi ju sett i efterhand. Så att där någonstans, den här
perioden, där känner jag inte igen mig riktigt. Och det var som jag säger, det var
första gången som risk inte tillstyrkte vissa värderingar, plus jag tycker att då
hade faktiskt satt ned foten allihop och sagt att så här ser vi på aktiv marknad.
Och sedan verkar det som om den inte fanns, den definitionen när man
värderade per sista mars, så någonstans där, tycker jag att det hände saker, som
jag och återigen sett i ögonen, nu går vi in i ett intensivare skede av
nedmonteringen, så känns det inte så där.

LL:

Ja, jag stänger av bandspelaren här då kl 16.45.
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LL: Ja.
ON: Ja jag vill bara klarlägga för det är ju inte sagt någonstans. Då är ju Johan, det har ju
kommit lite hastigt på men……
KN: Du menar att det nya kom lite hastigt på eller?
ON: Ja även det igår kom ju…., jag har ju haft annat att göra än att bara titta på den här
gärningsbeskrivningen. Men oavsett det så är Johan Dyrefors inställning följande:
Tillsynsmyndigheten eller Revisorsnämnden har bedömt och godkänt revisionerna avseende
räkenskapsåren 2009 och 2010.
JD: Nej 2008 och 2009.
ON: 2008 och 2009, sorry. Åklagarens misstankar utgår från att revisorsnämndens
bedömning är felaktig, vilket är oriktigt. Då revisorsnämndens prövning tvärtom är korrekt är
åklagarens misstankar utan fog. Således förnekar Johan Dyrefors brott. Några frågor i det
sammanhanget. Under punkterna 1-3 sägs att Johan Dyrefors skulle ha spridit vilseledande
uppgifter. Skulle vi mera i detalj få reda på vad åklagaren menar att Johan Dyrefors har gjort i
det avseendet. Det behövs för att vi ska kunna ta ställning till misstanken och veta hur Johan
Dyrefors skulle ha spridit några vilseledande uppgifter.
LL: Det framgår ju här som allternativt då i andra hand ha …
ON: Men i första hand det är allvarligt det här, där påstår man ju att Johan Dyrefors
uppsåtligen skulle ha spridit vilseledande uppgifter, det är ju ganska allvarligt enligt min
uppfattning.
LL: Ni vill alltså ha enförklaring till varför man i första direkt har ……
ON: Ja för Johan som vilken medborgare som helst måste ju för att kunna försvara sig få reda
på vad staten genom åklagaren påstår att han skulle ha gjort. Han måste ju kunna freda sig då
måste ju åklagaren kunna ha ett konkret påstående, det har ju inte han gjort.
JD: Dels vad jag har spridit och dels vilka dom här uppgifterna är som är vilseledande.
LL: Jag ska ringa och se om jag får tag på Martin.
Avbrott i förhöret klockan 12.45, ca 4 minuter.
LL: Du har ju varit med och godkänt det som står i årsredovisningen och den har ju spridits.
JD: Jag har reviderat den årsredovisningen men jag har inte spridit den.
ON: På vilket sätt har Johan Dyrefors spridit uppgifterna?
LL: Du har ju varit med och godkänt det som står i årsredovisningen och den har ju spridits.
ON: Ja men man måste ju skilja på att det är styrelsen som ansvarar, det är styrelsen som
sprider uppgifterna i årsredovisningen. Revisorn sprider inga uppgifter. Revisorn står inte
ansvarig för uppgifterna i årsredovisningen.
ON: Nu har vi haft en liten genomgång av …ohörbart… under din frånvaro.
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LL: Ja fast det är inte inspelat.
JD: Nej då behöver vi upprepa det.
När det gäller aktiebolagslagen, det framgår tydligt i 8 kapitlet dom olika bolagsorganens
ansvar för verksamheten. I 8 kapitlet framgår det nej inte 8 kapitlet men i
årsredovisningslagen. Det är styrelsen och Vd som upprättar och avger årsredovisningen. Mitt
ansvar och uppgift i sammanhanget det var att vara huvudansvarig revisor för KPMG:s
revision av den årsredovisningen. Att det är styrelsen och Vd som är ansvariga för
årsredovisningen framgår tydligt i årsredovisningen direkt ovanför deras underskrifter där
dom har en påtecknande mening där dom bekräftar sitt ansvar för årsredovisningen. Det är
styrelsen och Vd som sedan haft det ansvar att sett till att den här årsredovisningen tillställs
bolagsverket och därigenom betraktas den som spriden.
ON: Som offentliggör den.
JD: Ja. Min enda uppgift i sammanhanget det har varit att revidera den här årsredovisningen.
Alla bolag har en rätt att få sin verksamhet reviderad och dom finansiella rapporter dom avger
och det är där min uppgift finns. Men jag har inte upprättat årsredovisningen.
ON: Det strider mot revisorns skyldighet, han får inte upprätta eller medverka till
upprättandet av årsredovisningen. Skulle han då bli ansvarig för årsredovisningen som han
inte får upprätta då har vi kommit lite fel.
JD: Ja helt fel. Det är ju helt grundläggande för punkt 1 och 3 som …..
ON: Det här är ju elementa i associationsrätt.
JD: Nu tar jag det ju lite personligt. Det är ju oerhört allvarligt att anklaga att ta hit en revisor
och att framföra en misstanke som så flagrant strider mot aktiebolagslagens tydliga reglering
av ansvar för olika bolagsorgan.
LL: Jag pratade med åklagaren igen. Du har alltså varit delaktig i att uppgifter som lämnats
eller inte lämnats i årsredovisningen att dom finns …..
ON: Nej det är inte så.
JD: Det är inte mitt dokument.
ON: Nej han har inte medverkat vid upprättandet. Han får inte medverka…
LL: Nej men det är det är gärningspåståendet.
ON: Ja och då säger vi att det är helt fel tänkt. En revisor får inte medverka vid upprättandet
vare sig genom undanhållande av information eller …… och det har…
JD: Det är ju det som är hela revisorsrollen.
ON: Det har ju revisorsnämnden prövat.
LL: Sedan om du ska betraktas som gärningsman eller ha medverkat till det, det är en annan
femma.
ON: Ja men här står det gärningsman ingenting annat. Vi utgår bara från detta. Det här har vi
fått igår och ser redan från början det här bör vara genomtänkt innan man framför sådana
allvarliga anklagelser. Det här är elementa i aktiebolagsrätt.
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JD: Jag menar att hade jag medverkat på det sättet då hade ju det varit ett oerhört allvarligt
brott mot god revisionsed vilket revisorsnämnden i sin nogsamma prövning under 1 ½ år
hade uppmärksammat och sannolikt tagit auktorisationen ifrån mig.
ON: Dom har ju sett allt detta.
JD: I det fallet kan jag ju bli, antar jag, nu kan jag inte juridiken i det här men säg att det hade
varit på det sättet då hade jag sannolikt blivit avauktoriserad. För att jag hade aktivt
medverkat till upprättandet av årsredovisningen och då hade det kanske varit relevant. Jag
kan tänka mig att det finns sådana situationer i historiken men det har ju prövats. Jag har
genomfört mitt uppdrag enligt god revisionsed. Jag har haft en självständig roll dvs. styrelsen
och Vd är dom som har upprättat och spridit den här och min uppgift har varit att revidera
den vilket är ett lagstadgat krav att ett bolag ska få sin årsredovisning reviderad. Det arbetet
och det uppdraget har jag genomfört. Det uppdraget har prövats av revisorsnämnden och dom
har kommit fram till att det finns ingenting att anmärka på min revisionsinsats.
ON: Avsändare av informationen i årsredovisningen är åter igen styrelsen och Vd. Dom har
bekräftat det genom sina underskrifter på den samma.
JD: Mitt dokument i sammanhanget är revisionsberättelsen, ingenting annat.
ON: Det som Johan Dyrefors har gjort, är enligt regelverket, det är att på årsredovisningen
skriva på att han har reviderat årsredovisningen men han har inte undertecknat den i
meningen att han står ansvarig för den för det skulle strida emot hans uppgift som revisor.
LL: Men kan ni ta ställning till det alternativt i andra….
ON: Ja vi förnekar ju brott. Men bara för att förstå hur åklagaren menar att Johan skulle ha
spridit några uppgifter så har vi ställt den här frågan. På det svar vi har fått så anser vi
att……just det……
LL: Det är inte han som har ansvaret för upprättandet och därför är han inte ansvarig för
spridningen heller.
ON: Nej han har vare sig spridit någonting eller ansvarig för spridning av innehållet i
årsredovisningen det är styrelsen och Vd ingen annan.
JD: Spridningen dokumenteras genom att en behörig firmatecknare eller en
fastställelsemening på den fullständigt underskrivna årsredovisningen bekräftar att den har
fastställts på en årsstämma av aktieägarna. Därefter så sprids den genom den tillställs bo…..
ON: Den offentliggörs genom att …….
JD: …..tillställs bolagsverket. Där har ni så att säga…..Men årsstämman fastställer resultat
och balansräkning och årsredovisning. Därefter en behörig firmatecknare med sin påteckning/
fastställelsemening bekräftar att så är fallet och tillställer den tillbolagsverket, det är då den
sprids.
LL: Men i årsredovisningen ingår väl revisionsberättelsen?
JD: Nej, nej, nej.
ON: Den tillhör inte årsredovisningen det är två skilda saker. Styrelsen och Vd upprättar
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årsredovisningen. Revisionsberättelsen tillfogas men den hör inte till årsredovisningen.
JD: Leif du måste förstå när ett bolag som är publikt när dom ska sprida den här
årsredovisningen så tycker dom att det är väldigt praktiskt, när dom upprättar sitt tryckta
format det inte årsredovisningen formellt sett. Det är ett tryckt dokument en återgivning av
den årsredovisning som är underskriven. I den tryckta versionen av årsredovisningen så är det
väldigt praktiskt att dom också lägger in en kopia av vår revisionsberättelse. Det är precis vad
dom gör. Det är två separata dokument som i populärversion tillsammans med en deskriptiv
bild av verksamheten, det är därför som årsredovisningarna ser mer ut som en reklambroschyr
idag ges ut och sprids till allmänheten. Men den formella årsredovisningen och den formella
revisionsberättelsen finns bara i ett enda exemplar och det exemplaret finns det en kopia av
vid bolagsverket som bolaget har lämnat över när allting varit klart. Det är väldigt klart, två
dokument, vi har två helt olika ansvarsområden i det här.
KN: Du menar att revisionsberättelsen tillhör inte årsredovisningen?
JD: Absolut inte.
ON: Revisorn får inte vara delaktig i årsredovisningen.
JD: Det är elementa vad det gäller ansvarsfördelning mellan bolagsorganen det kan vi ju inte
sitta här och undervisa i.
ON: Neej vi måste vara lite på samma spelplan om det här ska fungera. För vi måste ha
grundläggande kunskaper om detta ifrån aktiebolagsrätten…..
JD: Bolagsorganens olika ansvarsområden och uppgifter i samband med upprättande av
årsbokslut, årsredovisning och bokföring.
ON: …oavsett vilken roll man spelar i det här sammanhanget.
LL: Ja då är frågan, jag tycker inte det verkar så komplicerat ur den synpunkten eftersom du
har ju faktiskt skrivit en revisionsberättelse och utan den revisionsberättelsen så hade ju
spridningen blivit en helt annan….
JD: Nej…
ON: Nej herre gud…
LL: Vänte lite nu, då är frågan vill ni svara på dom frågor vi har….
ON: Vi kan ju inte diskutera det här…
LL: Vill ni svara på dom frågor vi har eller ska vi vänta och kalla hit åklagaren som får göra
en ytterligare förklaring?
ON: Ja jag tycker att vi kallar hit åklagaren och frågar hur han menar. För det är ju ändå han
som står bakom.
Avbrott i väntan på att Martin Tidén tillkommit.
ON: Våran fråga var vad misstanken innefattar när det gäller Johan Dyrefors spridande av
vilseledande uppgifter först och vilka vilseledande uppgifter eftersom revisorn ju inte är
delaktig i upprättandet av årsredovisningen och spridandet skulle ju ha skett genom
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årsredovisningen.
MT: Ja, har vi årsredovisningen här eller delar av?
Mitt påstående är ju att man inte följt IAS man har inte följt IFRS i upprättandet av den här
årsredovisningen. Eftersom du då ska granska den så att den är upprättad enligt den lag som
finns i Sverige och god redovisningssed så har du medverkat till att vilseledande uppgifter har
spridits.
ON: Men spridandet dom vilseledande uppgifterna finns i årsredovisningen?
MT: Ja just det som Johan har….
ON: …underlåtit att anmärka emot, är det så?
MT: Ja i det ena fallet är det…., ja så är det i båda fallen ja, underlåtit att anmärka emot
därför att dom felaktiga uppgifterna finns eller inte finns.
ON: Ja men om vi börjar, vem är ansvarig för uppgifterna i årsredovisningen?
MT: Det står ju här.
ON: Det är styrelsen och Vd.
MT: Javisst det är vi helt överens om.
ON: Hur har då….för sedan är det ju då styrelsen och Vd som upprättar årsredovisningen.
MT: Ja.
ON: Den granskas i efterhand av revisorn.
MT: Ja.
ON: Den granskningen innebär ju inte någon medverkan till innehållet i årsredovisningen.
MT: Nej men om innehållet i årsredovisningen som jag påstår strider mot svensk lag och är
vilseledande så påstår jag att Johan Dyrefors borde ha anmärkt på det med dom här två
felaktigheterna som nu finns angivna här. Dels att man helt utelämnar noten 27b och, som
idag är 90 tror ja i IFRS, dels…
ON: Även det år som han granskar?
MT: Ja.
ON: Men det har vi ju pratat om förut det där med efterföljande….
MT: Jo men årsredovisningen nu pratar vi bara om årsredovisningen inte om den löpande.
ON: Nej, nej om årsredovisningen för att den är ju avgiven till revisorn när han får den och
han påverkar ju inte innehållet.
MT: Nej men skulle ha anmärkt och eftersom han inte anmärker så är han antingen
gärningsman alltså att anse som gärningsman, det finns ju två olika typer av gärningsmän.
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ON: Men han kan ju inte vara gärningsman till upprättandet av årsredovisningen….
MT: Nej men det är spridandet av den vilseledande uppgiften som han är gärningsman till i så
fall. Det är mitt påstående.
ON: Ja, ja men det strider ju mot det här som vi tidigare har diskuterat i andra sammanhang,
efterföljande medverkan.
MT: Jo fast det handlade om den löpande bokföringen.
ON: Nej det handlade om årsredovisningen.
MT: Det handlade om den löpande om bokföringen.
ON: Nej.
MT: Jo det påstår jag.
ON: Inte i rättsfallet 2009 sidan 1 som har varit…
MT: För att klargöra mitt påstående är att Johan Dyrefors borde ha anmärkt i sin
revisionsberättelse att man inte följer IFRS 7. Eftersom man inte följer IFRS 7, 27b så borde
han ha anmärkt på det och talat om vilka….
ON: Det står inte här i gärningsbeskrivningen…
MT: Jo men det står ju visst här, på medhjälpsbiten står det ju så. Alternativt och i andra hand
har Dyrefors underlåtit att i sin…..
ON: Men det som står i första hand där står det inte.
MT: För att förenkla då alltså då är jag inte riktigt med för det blir en juridisk teknisk fråga
om man då anser att Johan Dyrefors är gärningsman att anse som gärningsman….
ON: Ja.
MT: ….eller om han ska anses som medhjälpare. Det blir bara…..
ON: Men om man då i det här sammanhanget anser honom som gärningsman så blir han då
spridningsansvarig för uppgifterna i årsredovisningen dvs. han får ett ansvar för innehållet i
årsredovisningen som han är förbjuden med att medverka till att upprätta.
MT: Ja, därför att han inte i sin revisionsberättelse anmärkt på att det är felaktigheter i den.
ON: Då blir han ju delansvarig med styrelsen för innehållet i årsredovisningen. I den
årsredovisningen får han varken medverka till att upprätta eller upprätta.
MT: Han blir delansvarig till det som styrelsen…, om styrelsen skriver någonting fel. Om
revisorn diskuterar detta med en styrelse så säger dom så här vi vill att det ska stå så här även
om du tycker det är fel. Om man inte anmärker på det i revisionsberättelsen så blir man ju
delaktig i spridandet utav den felaktiga upplysningen eftersom man inte har anmärkt på det.
ON: För det första så står det ju inte under 1:an, det står ingenting om det.
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MT: Men i medhjälpsdelen så står det ju.
ON: Där står det ju någonting annat men vi frågade ju på det första.
MT: Okej men då gör vi som så för att slippa orda om det och all tid är dyrbar så säger vi att
det är medhjälp till grovt svindleri enligt den här gärningsbeskrivningen.
ON: Medhjälpen är då att man har hjälpt till att årsredovisningen har ett felaktigt innehåll?
MT: Medhjälpen är då att Dyrefors underlåtit att i sin revisionsberättelse anmärka på
ovanstående brister. Vidare skulle han ha redogjort för skälet till och konsekvensen av att
uppgiften utelämnats.
ON: Ja, ja konsekvensen blir att han blir delansvarig för innehållet i årsredovisningen?
MT: Konsekvensen blir att han blir ansvarig för spridandet utav dom felaktiga uppgifterna
därför att han har inte anmärkt på det. Hade han sagt så här i sin revisionsberättelse hallå ni
har inte följt det regelverk som finns i Sverige på den och den punkten så hade man ju kunnat
diskutera om detta då blir spridande av vilseledande uppgifter, är du med?
ON: Jo jag förstår hur du menar men ditt resonemang förutsätter ju att om han hade anmärkt
så skulle det ha blivit ändring men årsredovisningen är ju redan avgiven. Styrelsen har ju
redan har ju redan avgivit.
MT: Ja men den är ju inte spridd då till allmänheten.
ON: Men hela resonemanget förutsätter ju att en anmärkning skulle ha hindrat spridandet.
MT: Eller att det inte i så fall utifrån Dyrefors uppfattning…., då hade ju Dyrefors varit fri
från ansvar sedan om styrelsen är ansvarig för den uppgiften som är spridd är en annan
femma.
ON: Ja vi återkommer till det där men det innebär ju i så fall i slutändan att revisorn blir
delansvarig med styrelsen för innehållet i årsredovisningen samma som han har reviderat.
MT: Ja därför att han säger att den årsredovisning som är upprättad är upprättad enligt svensk
lag, bara för att förkorta hela den här harrangen, upprättad enligt svensk lag och god
redovisningssed. Om den då inte är det och revisorn underlåter att anmärka på det i sin
revisionsberättelse så kan inte, enligt min uppfattning, revisorn gå fri från att den här
uppgiften är spridd. Men hade Johan Dyrefors anmärkt på att det är fel, alltså den är inte
upprättad enligt lag, så hade inte Johan Dyrefors suttit här i egenskap av misstänkt utan då
hade han suttit här i egenskap av vittne.
ON: Vi förstår hur du resonerar men vi anser det är fel. Sedan när det gäller revisionen så
instämmer vi i revisorsnämndens bedömning av den.
MT: Ja.
ON: Revisionen har varit korrekt.
MT: Ja men det förutsatte jag.
JD: Du menar då, jag lägger mig inte i den där diskussionen om sprid eller inte den får Olof
ta, men revisorsnämnden har ju under 1 ½ år nogsamt, noggrant gått igenom utförd revision
avseende dom här två räkenskapsåren. Gjort bedömningar som ni ser i deras beslut så har har
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deras två högsta prioriteringar varit om jag haft grund för mina uttalanden i
revisionsberättelsen avseende årsredovisningen att den är upprättad enligt IFRS och att HQ på
ett relevant sätt hanterat dag-1 resultat i redovisningen. Det är dom två huvudområdena i
revisorsnämndens prövning. I tillsynsnämndens beslut kommer dom fram till att jag har utfört
det här uppdraget som revisor enligt god redovisionsed, dom ser inga fel i min revision och
uttalanden relaterade till årsredovisningen. Dom bedömer HQ:s hantering av dag-1 resultat
och värderingen i stort är förenligt enligt IFRS-regelverket.
MT: Nu vill jag bara poängtera det att det här handlar inte om någon värdering…..
JD: Nej absolut inte det handlar om årsredovisningen.
MT: Nu handlar det bara om formalia regler eller bara och bara.
JD: Det är precis det som deras…
MT: Johan vi vet vilket underlag som revisorsnämnden hade när dom gjorde sin bedömning.
Vi anser att vi har kompletterat det underlaget med uppgifter, siffror, förhör och annan som
gör att jag i dagsläget, det vet ju du också Olof, gör en annan bedömning. Jag tycker inte det
är fair att ta hit dig och höra dig som inte misstänkt med dom uppgifterna som vi har. Sedan
vad som händer efter det här förhöret och dom invändningar som man både kan ha i sak och i
juridisk teknisk mening kan ju öppna upp massa saker.
JD: Jo men det är en väldigt allvarlig anklagelse då måste ni ha en grund för att ta hit mig.
MT: Johan vi anser att, jag anser att jag har en grund att ta hit dig och delge dig misstanke på
den graden alltså skälig misstanke.
JD: Om vi då förhåller oss till punkten 1 specifikt så där finns det ju ingenting som varit, det
är omöjligt att det finns någonting här som varit okänt för revisorsnämnden i sin prövning.
Dom har ju specifikt tittat på den här punkten dvs. den här punkten att det saknas den här
informationen den är ju inte bara känd för dom eftersom vi anmärkt den i vår rapportering till
HQ att det finns uppgifter här som ….ohörbart…. så den har ju varit föremål…..
MT: Jo jag vet men anser att vi har ett annat material som gör att den…., alltså om
revisorsnämnden eventuellt skulle ha haft det materialet skulle dom eventuellt gjort en annan
bedömning.
JD: Avseende om upplysningen fanns med eller inte?
MT: Yes. Det är det som frågan lyder.
JD: Jo men dom vet ju att upplysningen inte finns.
MT: Jo dom vet men vi anser att vi har ett annat material än vad revisorsnämnden har när
dom gör den bedömningen. Låt oss genomföra det här förhöret så….
JD: Ett material som jag borde ha haft tillgång till i revisionen?
MT: Yes.
JD: Hade tillgång till?
MT: Ja.
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ON: Det har revisorsnämnden sett?
MT: Ja just det men jag bara säger det att vi gör den bedömningen idag. Om sedan dom
uppgifterna som lämnas vid det här förhöret och dom uppgifterna som lämnas vid andra
tillfällen under den här utredningen så vet både du och jag att skälig misstanke är ju inte den
högsta graden av misstanke. Det är ju en bit kvar till dess att man kan göra någonting mer av
detta. Med den justering som nu är gjord dvs. ett medhjälp därtill till dom här svindleri, om
man då kan höra Dyrefors i sak och då naturligtvis ta med sig dom här juridisk tekniska
invändningarna så skulle det underlätta den processen som vi har framför oss.
ON: Ja. Första frågan var bara en fråga….
MT: Då har jag lyssnat på dig Olof och sedan så har vi justerat.
ON: Jodå, vi ska ju fundera mera på det här. Det kom lite hastigt på så att vi ska återkomma
med övriga juridisk tekniska bla. brottskonkurrens frågan den verkar inte vara mer här.
MT: Jag tar gärna och det ju därför vi har en förundersökning för att vi ska reda ut den här
frågan.
ON: Ja men nu är det ju ganska mycket allvar…..
MT: Ja men det måste jag ju understryka att det förstår jag också att det är, men å andra
sidan….
ON: Särskilt om det här kommer ut.
JD: Ja kommer det här ut i min egenskap av alltså av revisor i publika bolag så är det rena
ryck alltså att…..
MT: Johan vi förstår det också men det handlar också om att det är viktigt att du har dom
rättssäkerhetsgarantierna som finns när vi hör dig om det finns misstankar alltså om det finns
skälig misstanke om brott som jag gör bedömningen av….
JD: Absolut och det respekterar jag.
MT: Det är väldigt viktigt då och det förstår jag också att det är jätteallvarligt. Vi kan inte
bortse från det men om vi tittar på den omständigheten att man blir delgiven misstanke om
brott till dess att ett åtal väckts de är ju en bit att gå.
JD: Jag vet ju inte formalian runt men jag hade ju tyckt att det hade varit mer relevant,
eftersom jag medger att det är en komplex materia det finns oerhört mycket att diskutera,
resonera, fundera och överväga. Det är lite märkligt, tycker jag spontant att ni inte har tagit,
den möjligheten kanske inte finns, men varför inte ha ett samtal med mig att diskutera om ni
har övervägande funderingar, vad är det här, vad är det vi ser. Finns bara, är det här det enda
alternativet?
MT: Problemet är att det finns två sätt att prata med någon det ena är vittne och det andra,
förutom då sakkunnig, är som misstänkt. Det finns bara dom två sätten. Jag har då gjort
bedömningen utifrån det utredningsmaterial som vi har tillgång till att det kommer upp till
skälig misstanke. Det är inte fair att höra dig utan några rättssäkerhetsgarantier då som finns i
samband med att man är delgiven misstanke brott. Vad det leder till är en helt annan….det är
det som en förundersökning går ut på.
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JD: Som jag sa här inledningsvis, när inte du var med, jag kommer att svara på frågorna och
jag kommer att svara utförligt på frågorna.
MT: Det blir ju också medhjälp alltså på den tredje, medhjälp till grovt svindleri också där.
JD: Är inte helt enkelt din synpunkt att i och med att jag har avgivit en ren revisionsberättelse
trots att det saknas information enligt punkt 27b så tycker du att jag har avgivit en felaktig
revisionsberättelse. Varför måste den här långa…, det är det jag inte förstår, jag har ju inget
samband med det här. Det beskriver ju ansvar till styrelse och Vd. Det du egentligen har en
brottsmisstanke att relatera till det är att jag har avgivit en ren revisionsberättelse när jag
borde ha avgivit en oren revisionsberättelse.
MT: Men det som Olof naturligtvis förstår…Det som kan hända nu efter det här förhöret är
att jag lägger ner förundersökningen mot dig och säger nej det finns ingen grund för den här
misstanken. Det andra som kan hända att det fortfarande finns grund för den här misstanken.
För att stärka den misstanken måste så måste vi vidta dom här åtgärderna eller också kommer
jag fram till, ja det finns grund för misstanke men jag kommer aldrig att kunna styrka det så
lägger jag ned det. Sedan kan det ju också vara så t.ex. att man ändrar gärningspåståendet
utifrån det förhöret när jag och Olof har diskuterat igenom juridiken det var inte ett medhjälp
det är ett osant intygande istället. Vad vet jag det finns mycket som händer men det blir
mycket lättare om vi ägnar den här tiden åt, när vi rett ut den här första frågan, sakfrågan så
att jag kan göra den här bedömningen tillsammans med min utredningsgrupp. Om ni vill vila
på hanen och komma tillbaka så tar vi den här juridiska diskussionen först, det får ju ni
bestämma.
ON: Vi kommer ju att anföra våra synpunkter.
JD: Bara vi får möjlighet. Det är det centrala för mig.
MT: Jo.
ON: Det kom ju ganska hastigt på vi har inte hunnit tänka på det här.
MT: Så är det. Jag finns i huset om det skulle…
ON: Vi förstår vad du säger men vi har en helt annan uppfattning.
JD: Sedan är det ju så, jag vet inte formerna för det här, men det är oerhört komplex materia.
Jag vet inte din roll hur ni arbetar men det är väldigt svårt att det vi diskuterar här att se en
sammanfattning alltså det tillför någonting att man är med i rummet, men det kanske inte är
normalt.
MT: Nej, jag jobbar inte så.
JD: För mig är det väldigt angeläget om att ni får min fullständiga och korrekta redogörelse.
MT: Vi skriver en sammanfattning av förhöret men jag kommer att lyssna igenom hela
bandet sedan med förhöret med dig. Dina uppgifter oavsett din inblandning i eventuell
brottslighet är ju naturligtvis oerhört intressant för mig i att bedöma andras agerande, det tror
jag du förstår med hänsyn till den rollen som har som revisor eftersom den går ut på att
kontrollera ett bolags redovisning. Jag kommer naturligtvis att lyssna och det är kanske så att
vi behöver ställa kompletterande frågor utifrån den lyssningen då kommer jag vara med.
ON: Det är bra att vi får höra det för vi hade inledningsvis en diskussion om det skulle vara
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en sammanfattning för att vi tycker att utskriften ska innehålla allt som Johan säger. Lyssnar
du på den då litar vi på det, det är en helt annan sak.
MT: Det viktigaste för mig, missförstå mig inte nu, det är inte att det är HQ AB och att det
var massa skriverier och att det fortfarande är massa skriverier och journalister skriver och
frågar att när blir det åtal. Det viktagaste för mig är att du och dom andra som är misstänkta
och vittnen i det här målet blir hanterade på ett riktigt och korrekt sätt och rättssäkert.
ON: Har du tagit del av förra förhöret?
MT: Absolut.
JD: Innan du går, hur är det med revisorsnämndens arbete och mina, jag har nästan skrivit
långa romaner till slut till revisorsnämnden. Hur mycket har ni tagit del av dom?
HJ: Det har vi komplett hela den….
ON: Har ni läst allt?
HJ: Ja flera gånger.
MT: Det är en komplex materia och eftersom mycket av den tidigare delen utav
förundersökningen handlade väldigt mycket om värderingsfrågan. Det är ju en fråga som är
oerhört komplex och mycket utav det som har argumenterats kring har ju varit väldigt mycket
värderingsfrågor. Nu har vi försökt renodla det här och försökt skapa oss en bild av hur är det
egentligen med det här regelverket. Vi tycker inte att vi får alla svar, vi hoppas att vi får det
nu.
ON: Det kommer ni att få.
JD: Hur mycket har ni tittat på vad god redovisningssed var vid den här tidpunkten, hur andra
gjorde andra banker?
MT: Det kommer du att få reda på om 5 minuter.
JD: Ni har gjort en kartläggning av storbankerna och hur dom har hanterat det.
MT: Ja.
JD: Det kommenterar jag gärna.
JD: Det är sådana saker som jag är oerhört intresserad av att höra din kommentar det därför
jag ser fram emot att lyssna och läsa förhöret.
Martin Tidén lämnar rummet.
ON: Då ska se, bara så vi har det klar för oss, hur har du uppfattat att åklagaren gjorde.
LL: Han ändrade till medhjälp på 1 och 3.
ON: Medhjälp det är det enda som egentligen är gjort. Medhjälp till grovt svindleri, det är
inte ändrat något övrigt i texten?
LL: Nej.
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ON: Medhjälp tillgrovt svindleri och texten är oförändrad. Det kommer vi tillbaka till sedan.
Då kan vi då börja med frågorna i sak.
LL: Om vi går tillbaka till årsredovisningen för 2008. Då står det på sidan 47. Årsredovisning
för 2008.
På sid 47 står Det eventuella resultat som kan komma att uppstå
vid värdering enligt teoretiska modeller när ett finansiellt
instrument redovisas i balansräkningen för första
gången, så kallat dag-1 resultat, har inte bedömts
som materiellt och redovisas således direkt i resultaträkningen. bilaga 2.
Innebär detta att dag 1 resultaten i nivå 3 inte bedömts vara väsentliga?
JD: Ja styrelsen skriver ju så.
LL: Nu står det ju materiellt men det kan man säga att det inte bedöms vara väsentligt då?
JD: Ja inte materiell. Det är ju deras ord det här, det är inte mina. Det är inte
revisionsberättelsen det är årsredovisningen.
LL: Nej men likafullt.
JD: Dom har när dom upprättade årsredovisningen valt att kommentera det här och valt det
ordvalet, ja. Det är styrelsen och Vd.
LL: Vad skulle du mena med materiellt eller väsentligt. I det här fallet, hur mycket skulle det
vara då?
JD: Vad är det ni….Men först måste ni väl börja med….
LL: Det dag 1 resultatet vi pratar.
JD: Ja.
LL: Det är det man uttalar sig om.
JD: Varför skulle dom inte kunna resultatredovisa dag 1 resultat?
LL: Det har inte bedömts som materiellt står det. Är det inte beloppet man pratar om då?
JD: Beloppet för vad?
LL: För dag 1 resultat.
JD: Dom korrekta dag 1 resultaten?
LL: Jag frågar ju…
JD: Nej men alltså dag 1 resultat ska ju redovisas i resultaträkningen det är ju det som är
huvudutgångspunkten. Dag 1 resultat ska ju redovisas i resultaträkningen, alla dag 1.
LL: Inte om det är i nivå 3.
JD: I nivå 3?
LL: För det står ju uppstår vid värdering enligt teoretiska modeller.
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JD: Ja, teoretiska modeller har du ju även i nivå 2.
LL: Ja men dom får du bokföra direkt i resultatet men inte i nivå 3.
JD: Nej men, nivå 3 var finns dom beskrivningarna? I vilket regelverk?
LL: Ja revisorsnämnden har ju t.ex. tagit upp det.
JD: Men i vilket regelverk står det om nivå 3?
LL: Ja i IFRS står det.
JD: I vilken IFRS?
LL: Vi kan ju titta igenom regelverk men nu ställer jag en fråga till dig.
JD: Jag svarar då på frågan istället eller kommenterar det själv. Nivåindelningen det är
någonting som handlar om tilläggsupplysningar. Tilläggsupplysningar behandlas i IFRS 7 vid
den här tidpunkten. Värdering och resultatredovisning hanteras i IFRS regelverket i
rekommendationen IAS 39. I IAS 39 står det inte ett ord om nivåindelning. Det måste vi ha
klart för oss för det gör att era dom här, kallar ni det brottsmisstankar eller
gärningsbeskrivningar, så precis som, jag måste tyvärr säga att jag känner igen nya HQ
beskrivningar här. Man blandar ihop vad som är vad, man blandar ihop värderings- och
resultatredovisningsregelverket IAS 39 med dom tilläggsupplysningar man ska lämna till sin
resultat och balansräkning enligt IFRS 7. Dom här innehåller inte ordagrant samma metod
utan IFRS 7 har en annan indelning och kategorisering. Det här måste man klargöra innan vi
går vidare. I IAS 39 så är huvudregeln att du ska resultatredovisa dag 1 resultat. För jag
känner av när jag läst brottmisstankarna att ni har en utgångspunkt att det är fel att
resultatredovisa dag 1 resultatresultaten.
LL: Ja i nivå 3.
JD: Men det finns inte i IAS 39 någon nivå 3 den finns i IFRS 39.
ON: Man kan inte bara gå på HQ:s påståenden…..
JD: Det är en tilläggsupplysning som man lämnar i notapparaten.
ON: IFRS ingår inte …..
JD: Frågan är alltså kärnfrågan i det här, för det första är vi kvar i IAS 39 det finns ingen
annan stans vi kan hämta vägledning när vi pratar om värdering och resultatredovisning det är
IAS 39. IAS 39 säger att föreligger en aktiv marknad ska du använda aktuell prisnotering i
din värdering. Är det så att marknaden inte är aktiv så ska du använda en värderingsteknik i
din värdering. Värderingstekniken använder allting ifrån att titta på dom prisnoteringar som
finns på den inaktiva markanden på instrumentet och sedan ett spektrum av alla möjliga
observerbara marknadsdata som finns att tillgå. Så länge du för din värdering i allt väsentligt
använder observerbara marknadsdata vid dina värdering så skall du resultatredovisa
eventuellt dag-1 resultat. Det är först när du vid din värdering använder ej observerbara
marknadsdata som du kommer i ett läge vilket framgår, jag tror det är, AG 74 IAS 39, med
reservation för fel. Det är först när du inte använder ej observerbara marknadsdata i din
värdering som IAS 39 föreskriver att du ska då periodisera eventuellt dag-1 resultat på
lämpligt sätt.Där sägs ingenting om nivåindelning.
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LL: Då får man ju i så fall inte resultat föra det direkt utan då måste man periodisera det
efter…..
JD: Om det är så att vid din värdering i en värderingsteknik inte har byggt värderingen i
värderingstekniken på observerbara marknadsdata då får du inte resultatredovisa det. Alla
andra dag-1 resultat, under förutsättning att du har observerbara marknadsdata som grund då
skall du. Enligt redovisningsregelverket IAS 39 så skall du redovisa finansiella instrument till
fair value med löpande värdeförändring i resultaträkningen. Det är huvudregeln. Det är först
undantagsregeln när du för din värdering måste i väsentlig utsträckning ta hjälp av egna
antaganden som inte är observerbara marknadsdata. Det är först då du kommer i ett läge då
du visserligen ska värdera det till verkligt värde men du inte får ta den värdeförändring som
då uppkommer i resultatet, det är först då. Det är det här det finns någon form av presumtion i
allt som är skrivet till det här ärendet från, i tvistemålet och delvis hos Finansinspektionen
tidigare men framförallt i tvistemålet, där man kommer fel i regelverket.
ON: Ni verkar följa deras resonemang men det är fel.
JD: Det är precis det här resonemanget dom för i den här Navigantrapporten t.ex. eller i HQ:s
inlagor. Dom kan ju inte regelverket. Dom tar det inte i rätt ordning.
LL: Men här man ju då preciserat eller beskrivit att man resultatför dag-1 resultat och även
beskrivit när det handlar om resultat på sånt som värderat till teoretiska modeller.
JD: Ja dvs. det är ju likhetstecken med att marknaden inte är aktiv.
LL: Ja just det, det har man då inte bedömts som materiellt då att det som har resultatförts
första dagen är inte väsentligt kanske man skulle kunna säga då eller beloppet.
JD: Man får väl också anta, dom uttalar sig, det här är ju en årsredovisning och den här
årsredovisningen avser ju ett räkenskapsår. Eftersom resultatet i tradingverksamheten
nettoredovisas ju här i resultaträkningen i enlighet med god redovisningssed, så får du väl
anta att nettoresultatet…..
LL: Varför skriver man det då här? Varför lämnar man då den upplysningen?
JD: Ja dom måste ju informera om hur dom har tillämpat…., dom ska ju lämna en
redogörelse för sina redovisningsprinciper. Däremot den här materialitetsuppgiften den,
tycker jag, hör inte hemma i redovisningsprinciperna. Där är det en brist i årsredovisningen
för att redovisningsprinciperna ska ju vara generiska och har det inte förekommit några nya
redovisningsprinciper eller att man har förändrat sin tillämpning. Den typen av information
hör ju inte hemma i det här avsnittet.
LL: Varför skriver man att det inte har bedömts som materiellt?
JD: ja det är det jag säger att det borde inte stå där. Det hör inte hemma där. Det är en uppgift
som borde ha skrivits om i förvaltningsberättelsen. Det hör inte hemma i det här avsnittet.
Avsnittet om redovisningsprinciper, normalt set brukar man hålla det generiskt så är det inga
nya redovisningsrekommendationer är det så att jag inte ändrar min tillämpning då kommer
dom här att se exakt likadana ut varje år. En sådan kommentar kan ju inte se exakt likadan ut
varje år för den kräver ju en prövning en utvärdering. Därför hör den inte hemma där och
tittar du i 2009, det var en synpunkt som vi framförde efterföljande år att vi tycket att ett
sådant ställningstagande hör hemma i förvaltningsberättelsen eller i annan not. Men jag skulle
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föredra förvaltningsberättelsen om det är så att man vill kommentera det. Här finns det ju
ingen anledning att kommentera om det är materiellt eller inte för det här är en redogörelse
för sina redovisningsprinciper, så den hör inte hemma där.
Med det sagt vill jag också understryka att som jag uppfattar skrivningen så handlar det ju om
att det där är ju en sammanfattande bedömning som styrelsen och Vd gör för helåret dvs.
nettoeffekten av dag-1 resultat, har dom inte bedömt. Det är i sig en icke fråga för dom för
den hamnar inom vad dom betraktar som, vadskriver dom, ej materiellt.Jag tycker heller inte
att det hör hemma i redovisningsprinciperna.
LL: Sedan finns det synpunkter som har lämnats inför årsredovinsingen 2008.
JD: Från oss menar du?
LL: Ja det är Ander Torgander och Johanna Fellman. På sidan 7 skriver dom Beskrivning av
hur dag 1 vinster redovisats har tagits in i årsredovisningen. KPMG bör dock i revisionen
under 2009 verifiera att bolagets beskrivning om att dessa belopp inte är väsentliga är rimligt
riktig.
JD: Mm.
LL: Men då måste dom väl ta syfte på den här beskrivningen i alla fall?
JD: Jaa det är det väl.
LL: Att det är det här som dom kommenterar?
JD: Ja.
LL: det som står på sidan 47.
JD: I det här fallet, Leif, så är ju det, alltså det här handlar ju inte om dag-1 resultat i stort.
Det handlar ju om, om det finns ej observerabara parametrar. Nu har jag inte läst den här
inför idag men det ser du ju redan på tredje raden där uppe. Alltså det är inte dag-1 resultat i
stort utan av alla eventuella dag-1 resultat så är det så att finns det sådana där den egna
värderingen från HQ:s sida baseras i väsentlig utsträckning på ej observerbara marknadsdata.
Då uppkommer en situation då du inte får resultatredovisa det här alla andra situationer får du
resultatredovisa. Vad dom säger här är att eftersom HQ säger här att oavsett, för det är ju det
som är poängen i det här, jag tror det är dit ni vill komma, att HQ gör ju ingen skillnad mellan
den tillåtna dag-1 resultat redovisningen och den otillåtna. Dom tar det här som en klump.
Vad som är central som Johanna och Anders är inne på här, ni måste ju titta här nu i
revisionen, finns det dag-1 redovisning där HQ har byggt sin värdering på ej observerbara
marknadsdata. Finns det sådana så måste ni göra en bedömning om det ändå kan anses ligga
inom väsentlighetskriterierna för er revision eller inte.
LL: Ja det är väl därför dom skriver det.
JD: Ja, men det handlar inte om dag-1 resultat i stort. För det är här jag tror många går fel
eller jag vet, jag ser ju det i inlagorna. Man måste skilja på var går den här gränsen mellan
vad är tillåtet och inte. Gränsen går inte vilket jag tycker du kommenterade Leif, gränsen går
inte vid om du använder en modell eller inte. Gränsen går, för det är i nivå 2 om du använder
en modell om den innehåller observerbara marknadsdata. Gränsen går när du kommer in och
inte använder observerbara marknadsdata.
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LL: Men nu har ju HQ använt modellen för både 1, 2 och 3, dom har ju använt en modell för
alltihopa.
JD: Nu fastnar du fel igen.
LL: Ja dom har ju använt samma modell….
JD: Egentligen så kommer inte, nu är jag kanske lite obstinat här. Ni måste om det här ska bli
formellt rätt sluta att använda begreppen begreppen nivå 1,2 och 3 när ni pratar om HQ:s
värdering och resultatredovisning. För det har ingenting med värderingen att göra för ni måste
sätta er in i regelverket så pass att vi är i IAS 39 och ingenting annat när vi pratar om
värdering och resultatredovisning. Sedan är ni välkomna och det är helt korrekt som ni gör
när ni kommer tillbaka till IFRS 7 när det gäller den här notapparaten, det ska ni göra för det
är helt korrekt men inte när ni pratar om…. Det är helt fel vi kommer ju till brottsmisstanke 2
här, det är helt fel att överhuvudtaget nämna nivå 3 i den brottsbeskrivningen för det har
ingenting med det att göra. Däremot har nivå 3 att göra med det ni pratar om i 1:an. Ni måste
sortera ut det här det är jätteviktigt.
LL: Det är i alla fall för att kontrollera upp om det finns något väsentligt dag-1 resultat som
är värderat på sådant som det inte finns observerbara marknadsdata eller jämförbara priser.
JD: Ja en spontan kommentar från dom.
LL: Det är där storheten dom vill att man ska ha grepp om.
JD: Ja, jag måste i det här sammanhanget också, jag menar förstår ni vilken typ av insats som
Anders och Johanna har gjort?
LL: Jag ska inte svara på det men vi har sett mycket material i alla fall.
JD: Jo men alltså vad det här handlar om….. Det är också på något sätt att det känns som att
vissa går fel i det här. I revisionen i HQ, vi har lagt ungefär, det har jag skrivit i inlagor, det är
över 2000 timmar tror jag eller i storleksordningen 2000 timmar. Jag har suttit som centralt
ansvarig för den här revisionen och har ett central team runt omkring mig. När vi då
genomför revisionen så är det ju en rad olika informationsinflöden som vi har när vi ska göra
vår samlade bedömning sedan av utförd revision och vilka formuleraringa vi ska göra i
revisionsberättelsen. Ett av dom informationsflödena är ju att vi har säkerhetställt att vi till
teamet har kopplat redovisningsspeciallister under ledning här av Anders Torgander som på
vårt uppdrag gör en oerhört noggrann skrivbordsgenomgång av HQ:s utkast till
årsredovisning mot gällande regelverk enligt den här bibeln. För att säkerhetsställa med
egentligen en bruttolista, vad finns det i den här tjocka tegelstenen på 1 dm, eftersom det är
bandinspelning visar jag IFRS volymen för 2009 som är ungefär 1 dm tjock med tunna sidor.
Deras uppgift är att säkerhetsställa att allt som står här och som är upplysningskrav enligt den
här att vi kartlägger vad som finns med och vad som inte finns med. Att vi också kartlägger
vad är på gång att bli nya nyheter osv. så att vi hela tiden får den här teoretiska avstämningen.
En sådan här kommentar som står där, den som ser det där tror att Anders och Johanna har
varit ute hos HQ och t.ex. tittat på det här och granskat eller bedömt det här. Dom sitter på
KPMG och gör en skrivbordsgenomgång av HQ:s utkast och beskrivningar enligt
årsredovisningen och gör en avstämning mot det här regelverket. Dom genomför ingen
revision.
LL: Om vi då återkommer till det här väsentlighets begreppet som dom…. Vad skulle ha varit
väsentligt i det här fallet?
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JD: I.…..
LL: Ja eller enligt Johanna eller Anders då, som dom skulle ha bedömt som väsentligt då, det
är det dom söker.
JD: Då får du ju fråga dom.
LL: Ja men nu frågar jag ju dig.
JD: Ja men du frågade vad dom avser. Jag kan ju inte veta vad Anders och Johanna avser.
LL: Nej men vad skulle du ha betraktat som väsentligt då?
JD: Ja då är det enligt våra mätetal det står i vår planeringsdokumentation.
LL: Är det en procentsats eller?
JD: Nej vi räknar dt ju enligt KPMG standard. Det är ju ett materialitetstal men i den här
storleksordningen…., alltså det beror ju också på karaktären på post så att det är
materialitetstal i revisionen. Det är ju det som och det ju åter igen för att komma tillbaka till
revisorsnämnden. Här, Håkan, du har ju läst det här….
HJ: Mm.
JD: …ja, då har ju du noggrant läst vad jag har skrivit runt dag-1 resultat och våra
revisionella överväganden avseende hur vi såg på det här. Som ett exempel på det här, jag
skrev en inlaga 6 juni, där jag kommenterade Göran Raspes minnesateckningar från
genomgång, specifikt, av dag-1 resultat 29 maj. Den inlagan 6 juni 2011 tycker jag ger en
bra beskrivning av utförd revision, våra slutsatser, våra revisionella överväganden. För det är
oerhört, ursäkta att jag hoppar lite, men jag tycker den är bra för att förstå hur vi har resonerat
i revisionen runt det här. I samband med vill jag också säga är ju det att dom här
brottsmisstankarna som ni tar upp här, varifrån har dom sitt ursprung?
LL: Ja men det är Martin som satt här….
JD: Neej men nu menar jag var har dom sitt ursprung en gång i tiden?
KN: Vad menar du?
JD: Vad jag menar det är att om ni läser våra revisionsrapporter till HQ:s företagsledning
under mitt huvudansvar som revisor för räkenskapsåren 2008 och 2009 så kommer ni hitta
synpunkterna i dom. Det är synpunkter som vi i revisionen har fångat upp och som vi har
bedömt när vi har gjort en samlad bedömning av revisionen. Hur ska vi ta dom här vidare,
vad är det som är väsentligt, vad är det som är oväsentligt. Hur ska vi förhålla oss till det här?
Vad är det som det finns anledning att släppa? Vad är anledning att rapportera vidare till
företagsledningen? Vad bör upp på styrelsenivå? Hur ska revisionsberättelsen formuleras?
Om ni stämmer av dom här synpunkterna, ni kan även gärna stämma av Finansinspektionens
beslut ifrån när dom och utredning under sommaren 2010, så kommer ni att se att i princip
samtliga synpunkter överensstämmer med dom synpunkter som vi har rapporterat. Så att från
att ha varit budbärare av synpunkterna är vi nu på väg att liksom stå till svars för vårt
budskap. Jag tycker ju i mångt och mycket inte annorlunda om synpunkterna men det är ju
vägen hur dom har valts att hanteras. Hur ska man förhålla sig till dom här synpunkterna i
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dialogen med den som har varit föremål för vår revision och dom omständigheter som förelåg
vid den tidpunkten. I det avseendet måste man ju då också tänka på att det finns en
tillsynsmyndighet, Finansinspektionen. Finansinspektionen har en löpande tillsyn där dom
som ett led i sin tillsyn ska ta del av och bedöma att årsredovisningarna som dom här
instituten avger, att det inte finns någonting att invända mot do osv. Det är
tillsynsmyndigheten, det ingår i en av många uppgifter. När det gäller HQ och 8 andra
institut, som ni också har sett i mina inlagor, så finns det en oerhört central undersökning som
genomfördes av Finansinspektionen under tiden oktober 2007 till februari 2008. I den
undersökningen så tittade man som det står i deras undersökningsbeskrivning så hade den ju
ett särskilt fokus på värdering och hantering av komplexa produkter. Med komplexa
produkter så avsåg dom bl.a. optioner med långa återstående löptider. Dom genomförde ju
den här också som en anledning av vad som hade framkommit i deras utredning runt
Carnegie. Det här var en undersökning när tillsynsmyndigheten tittade på det här, utvärderade
det här hur HQ och 8 andra institut eller 7 blev det till slut tillämpade det här. Kommer fram
till i sin slutsats, jag tror det är den 6 februari 2008 där dom går ut med sitt pressmeddelande,
att i allt väsentligt så hanterar dom här 8 instituten dom här komplexa produkterna på ett bra
eller ändamålsenligt sätt. Där har vi alltså tillsynsmyndigheten som går ut och säger det här
och det är givetvis någonting som är oerhört viktig information för mig när jag bedömer våra
revisionella synpunkter inom dom här områdena om dom är väsentliga eller inte när jag vet
att tillsynsmyndigheten har varit där bara månader innan och sagt att i allt väsentligt tycker vi
att det här hanteras på ett bra sätt. Givetvis är det information som relevant för mig ytterligare
en av mina informationsströmmar tillsammans med mina redovisningsspecialister, det är två
av mina informationsströmmar. Till det här en tredje informationsström det är ju styrelsen
och företagsledningens beskrivningar av vilka planer man har och avsikter för framtiden.
Under min tid där som revisor så vet ni ju, ni har ju tagit del av redogörelser, så fanns det en
bekräftelse och den undersöks vid flera tillfällen. Jag fick flera förklaringar men så sent som,
som ni också har sett i mina inlagor, i slutet av januari 2010 men även året innan så fick vi
bekräftelser att tradingen var under avveckling och skulle avvecklas inom kort. Tittar man,
Fredrik Crafoord som var då vvd och affärsområdeschef för investmentbank och tidigare
tradingchef. Bekräftar ju så sent som 6 januari 2010, tror jag det var, i ett mail som också
finns protokollerat i HQ Banks styrelseprotokoll, jag tror det var, den 30 januari 2010. Där
han bekräftar vi går nu in i ett intensivare skede av nedmonteringen av tradingverksamheten
dvs. eventuella brister runt dag-1 redovisning eller modellen i stort som man tillämpade blev
ju inte en icke men en betydligt mindre väsentlig faktor. Eftersom dag-1 resultat har att göra
med nya transaktioner.
LL: Ja dom försvinner ju om man avvecklar dom.
JD: Ja.
LL: När sa du att det var som han….
JD: 26 januari 2010. Det finns ju med i mina inlagor.
KN: Till det styrelsemöte som var?
JD: HQ Bank 30 januari 2010, tror jag, i bilaga.
LL: I förra förhöret då berättade du att, som var för 1 år sedan, det finns enkoppling mellan
edge och dag-1 resultat.
JD: Ja.
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LL: Nu pratar vi om dag-1 resultat som man får bokföra.
JD: Vi pratar om både ock.
LL: Ja, men kan säga att det finns en koppling mellan edge och dom dag-1 resultat man inte
får resultat föra direkt också?
JD: Nej det kan man inte säga, det tycker inte jag.
LL: Det finns alls ingen koppling däremellan då?
JD: Jo dom finns ju… Edgen är någonting annat.
LL: Ja men dom har ju någon gång funnits där, någon gång under resan har dom ju funnits
där.
JD: Jo, men vad man får fundera på….
KN: Ser du någon skillnad på kopplingen mellan dom då är i mellan dag-1 resultat som är
resultatförda i 3:an mot dom som är, ja nu är vi inne på det igen, resultatförda i 1 och 2? Du
sa att det inte är samma sak men ser du någon skillnad i den uppdelningen relationen dag-1
1,2 och 3.
JD: Alltså dag-1 kan per definition inte finnas för det du kallar då nivå 1 dvs. föreligger en
aktiv marknad då finns det bara finns bara ett enda korrekt värde ingenting annat, allt annat är
fel. Korrekt värde är aktuell prisnotering det finns inget annat. Det är där du har en relevant
gränsdragning för att det är där du har vattendelaren. Är det så att marknaden är aktiv då finns
bara ett enda rätt värde. Är det så att marknaden inte aktiv så är vi inne i någonting som är
betydligt svårare och som jag tror ni själva också har liksom varit inne och utvärderat under
resans gång att vad som är rätt och fel. Man kan ha…, någon kanske kan ha mer rätt än en
annan men det är oerhört svårt att kvantifiera. Vi har ett principbaserat regelverk IFRS. IFRS
ger inte den här vägledningen. Där har vi en oerhört stor skillnad mot andra regelverk t.ex.
det amerikanska basregelverket som egentligen är ett, jag är själv inte SEC certifierad vilket
jag är glad för. Men det regelverket är ju mer detaljreglerat ner på bokstavsnivå hur du ska
göra i väldigt specifika situationer. Medan IFRS-regelverket har tagit en helt annan
utformning där det läggs väldigt stort ansvar på den som tillämpar att själv operationisera
dom här principerna. IFRS regelverket säger bara om en marknad är aktiv aktuell
prisnotering, är marknaden inte aktiv så ska du använda en värderingsteknik. När du använder
den värderingstekniken så är en väg att värdera, när marknaden inte är aktiv, är att tillämpa en
vedertagen värderingsmodell. Sedan är det upp till den som tillämpar regelverket att del sätta
gränsdragning mellan vad som är aktivt och inte aktivt. När du kommer ner till ja vad är en
vedertagen värderingsmodell då är det också viktigt att, det är upp till den som tillämpar. Det
är ju självklart så att två olika tillämpare kan ju göra olika vägval här och då kommer man i
slutändan till olika värden. Jag vet inte varför jag kom på den utvikningen men det har att
göra med redovisningsregelverket att det är ett principbaserat regelverk.
LL: Du sa att det fanns en koppling mellan edge och dag-1 resultat men då inbegriper du
egentligen….
JD: Både tillåtna och otillåtna, så är det.
LL: Ja eller 1:or finns inte så det blir i princip bara 2 och 3.
JD: Ja i det avseendet så håller resonemanget fortfarande.
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LL: Vi har ju sett att vid årsskiftet 2008/2009 så var edgen 44 milj, det har ni även skrivit i
kommentaren till årsredovisningen, men..
JD: 182 trodde jag, det lät lite…
LL: Den var 44 men den skulle ha varit 317 miljoner högre om inte HQ lagt order på
avvikande kursen och därmed påverkat edgen. Det har vi kunnat se här vi har även kunnat se
att det är på instrument som närmar sig lösen så det finns nästan ett realvärde på dom också.
JD: Det är ju dom jag kommenterade i min inlaga till Revisorsnämnden.
LL: Jag tror att det var året efter för nu pratar vi om 2008 det fanns ju även 2009.
JD: Ja precis.
LL: Men även 2008 då så har vi sett.
JD: Ja jag har även tagit del av era datafiler så jag har också sett att det finns konstiga priser.
LL: När det gäller sista juni vid halvårsskiftet 2009 har man på samma sätt minskat edgen
med 358 milj.
JD: Jag har sett det också, i efterhand vill jag understryka.
LL: ja och då blev den 144 milj. Sedan 2009-12-30 minskade edgen med 364 milj.
JD: Ja och det är den vi hade vid revisionen redan.
LL: Ja vilken gjorde att edgen kom att bli 281 milj vid årets slut 2009-12-31.
JD: Ja den har kommenterat redan i revisionen den finns med i inlagan avsnitt någonting. Den
finns med i min inlaga från 4 februari 2010 det finns utförligt kommenterat där.
LL: Du vet ju att det är HQ själva som har gjort det här då. Var HQ tvungna att minska
edgen? Var det för att dag-1 resultat förefalla väsentliga? Du säger ju tidigare att dag-1 ingår
på något sätt i edgen även om det kan var andra orsaker till edgen.
JD: Mm. Får jag först kommentera att, bara för att understryka, för när vi satt för ett år sedan
då hade jag inte tagit del av era datafiler än. Det har jag fått göra nu under det här året så jag
har ju själv gjort massor av analyser som ett led i våra förberedelser i tvistemålet. Jag har
också sett nu i efterhand att det finns priser som har ställts av HQ. Jag såg också dom här vid
halvårsbokslutet eller i anslutning till 2008 års bokslut priser som är ställda som jag inte
förstår. Skälet till dom, det kanske finns någon bra förklaring från HQ varför dom gör det
eller har gjort det men dom måste ju ställas till HQ.
LL: Jovisst men vi ställer dom utifrån väsentlighets begreppet och dag-1 resultatet på dom
instrument som är värderade när det inte finns priser i marknaden utan man har värderat dom
enligt en värderingsmodell. Dom som vi kallar 3:or.
JD: Ja.
LL: Är det för att den storheten inte skulle förefalla så stor som man gör så här?
JD: Neej den kopplingen finns, nu tänker jag högt. Men dag-1 resultat uppkommer ju den
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dagen du gör transaktionen.
LL: Jo.
JD: Att du då ställer ett pris vid årets slut i det instrumentet som är konstigt….
LL: Nej, nej. Edgen som sådan kan ju göra att man misstänker att det döljer sig dag-1 resultat
som man egentligen inte skulle ha….
JD: Ja det är ju HQ:s tema i….
LL: Jo men det finns en anledning att misstänka det.
JD: Ja.
LL: Om man påverkar edgen så kan man ju tänka sig att skulle vara så för att den misstanken
skulle minska.
JD: Ja det är ju den tesen dom driver.
LL: Om man tänker sig i din granskning om edgen skulle ha varit så här mycket högre vid
årsskiftet 2008 och 2009 som den egentligen borde ha varit.
JD: Vilket vi själva uppmärksammade.
LL: Ja, men gjorde ni det 2008 också?
JD: Nej men 9. Åter igen, Leif, det är ju från vår inlaga som HQ har fått informationen som är
i tvisten. Det är min inlaga från 4 februari 2011 så har jag där lämnat en redogörelse för 2
instrument som har felaktiga priser och som vi därför har justerat edgen med så att den
verkliga edgen tror jag blev 642 istället för dom här 200. Det kommer från min inlaga till
revisorsnämnden den 4 februari.
LL: Men hade ni uppmärksammat 2008 också?
JD: Nej.
LL: Det såg ni inte?
JD: Nej. Det finns ingen anledning för oss….. Vi är ju inte nere…. Och åter igen varför skulle
vi vara där? Åter igen….det står också i min inlaga till RN att edgen som totalbelopp är i min
värld näst intill ointressant. För edgen, tror jag, var den 1,7 miljarder den 14 december 2009
och sedan var den nästan 0 osv. Edgen som totalbelopp beror på tillfälliga omständigheter.
Vad som kan vara intressant och det har jag också understrukit där är att fundera på det
edgebelopp du ser för en specifik position. För det är en alldeles utmärkt utgångspunkt när du
funderar på värderingen om den är rimlig när du tittar på edgen. Men som totalbelopp…..
LL: Ja men nu var det ju så att edgen om man tittar på årsskiftet 2009/2010 den var ju på en
handfull instrument så då kan man ju titta på dom och se och få en förklaring.
JD: Ja vilket vi gjorde i revisionen vilket jag också hade skrivit i inlagan i vår granskaning.
LL: Då har ni sett också att den negativa edgen som det var fråga om den var ju manipulerad
kan man väl säga?
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JD: Manipulerad?
LL: Ja eftersom man har lagt in priser på en……
JD: Ja men den edgen som jag beskriver har ju tagit höjd på det genom 642.
LL: Ja men den som HQ redovisade var ju manipulerad.
JD: Ja den innehöll ju priseffekter som där HQ hade ställt priser som vi runt det här bordet nu
inte förstår varför dom är ställda på den nivån. Jag har ingen aning varför dom är ställda på
den nivån.
ON: Vi vet inte varför.
JD: Det måste ni ställa frågan till den som ställt priset.
LL: Jo vi ställer dom där också men vi ställer dom naturligtvis till dig också om eftersom den
är intressant för din bedömning eller var intressant för din bedömning.
JD: Men jag tar inte del av, som också framgår i mina inlagor till Revisorsnämnden. Vi har ju
haft en kontrollbaserad granskningsinsats i revisionen det gör ju att vi arbetar utifrån företaget
interna kontrollsystem. Vi utvärderar det i första hand och ser om vi kan förlita oss på det.
Kommer vi till en inställning att det finns grund att förlita sig på dom interna kontrollerna då
arbetar vi utifrån dom. Jag och mitt team har inte suttit och gjort transaktion… alltså tagit
enskilda transaktioner på det sättet som ni nu liksom har inhämtat i brottsutredningen, det har
ju inte ingått i revisionen vi tar ju stickprov. Det är ju det som är revision. Bokföringen det är
ju det som bolaget håller på med och deras interna kontrollsystem/riksmanagement funktion
dom är ju nere på en annan nivå och tittar på enskilda transaktioner.
LL: Om man tänker sig när man ska göra en uppföljning då om belopp inte är väsentliga eller
inte rimligt riktigt. Är inte edgen någonting som gör att man börjar titta på det?
JD: Jo, det gjorde vi ju.
LL: Jo och då frågar jag igen, vad är din bedömning varför HQ lägger in dom här felaktiga
priserna?
JD: Vad är min?
LL: Vad är din bedömning, varför gjorde man det?
ON: Det är ingen som vet om dom är felaktiga.
JD: Nej jag vet inte varför priserna….
LL: Jo dom är felaktiga.
JD: Jo varför är dom….
LL: Det hade du ju konstaterat själv också.
JD: Jag säger att dom är konstiga, tror jag att jag sa. Dom är ju inte rationella.
LL: Nej.
JD: Ja så är det. Jag har också sett att det finns priser ställda som inte är rationella vid den här
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tidpunkten ….ohörbart…. det har jag också sett.
KN: Men då när du fick se dom här priserna, du säger att dom inte var rationella, vad var din
uppfattning då om….. Lämnade du det bara utan att reflektera vidare eller vad hände?
JD: Ja vad skulle jag göra?
KN: Ja frågan är vad du gjorde?
JD: Ja nu måste vi sortera ut, det här fick jag reda på när jag fick ta del av filerna förra året.
Jag har inte avlämnat någon revisionsberättelse för någon period efter 2009-12-31. Dom
priser som jag noterade, noterade är fel ord i sammanhanget eller olämpligt. Dom två
felaktiga priser som jag lyfte fram i min inlaga till RN och som vi hade i revisionen dom
kunde jag bara konstatera att dom var felaktiga. Jag hade vid den tidpunkten det framgår inte
i inlagan för den uppgiften hade inte jag, jag visste inte att det var HQ. Jag visste bara att
priserna är inte rationella dom är så uppenbart felaktiga att vi tar inte hänsyn till dom. Men
jag visste inte vid 2009 års revision att det var HQ så när vi gjorde den kollen mot…..
LL: Men om du skulle ha sett att det varit HQ hade det här blivit mer adekvat då att titta på
det som Anders och Johanna…..
JD: Jag förstår inte, Leif, varför, du gör en felaktig koppling. Dag-1 resultat i det avseendet
som står där är en annan fråga för dag-resultat uppkommer vid transaktionstidpunkten och
det var ju det som var poängen med dom här ställda priserna vid årsskiftet. Det uppkom ju
inga transaktioner för dom var så orationella. Du måste sortera ut…..
LL: Nej men alltså det är ju negativ edge det handlar om. Därför finns dom
trasaktionspriserna på andra sidan i den positiva edgen. Då blir ju den storheten mycket större.
JD: Men det fanns inga transaktioner runt dom där priserna du nämner?
LL: Nej just det och därför så kan man ju, som du säger, egentligen ta bort den vilket du säger
du gjorde och räkna om.
JD: Säger att jag gjorde det har jag ju….
LL: Sedan tittar man på hur det egentligen ser ut. Då kan man glömma dom felaktiga
priserna. Dom har ju kommit till av något skäl.
JD: Ja.
LL: Därför frågar jag, dessutom var det så att dom priser som där edgen fanns var ju
uteslutande på DAX instrument där det fanns priser på var enda en. Då finns det väl
rimligtvis anledning att tro att det kan finnas en del dag-1 resultat på dom.
JD: Ja det kan vara rimligt men åter igen jag förstår inte vad du beskriver sambandet mellan
dom här felaktigt ställda priserna om det nu är 31 december eller något annat datum och dom
dag-1 resultat som Anders och Johanna kommenterar som uppkommer vid
transaktionstidpunkten.
LL: Du har ju redan sagt att dom hade inget system för att mäta dom.
JD: Dag-1 resultaten?
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LL: Vilken typ av dag-1 resultat.
JD: Ja, nej.
LL: Ja dag-1 över huvud taget så kunde dom ju inte se det i redovisningen vad som var
dag-1 resultat eller inte. Om man går in och tittar på en specifik position när man köper den
kan man.
JD: Men inte för hela portföljen så, nej.
LL: Dom finns rimligvis inom edgen på något sätt eller har varit med där någon gång i alla
fall.
JD: Ja så är det.
LL: Ur den synpunkten så är ju edgen så kan det finnas en koppling mellan edge och dag-1
resultat.
JD: Ja.
LL: Eller edgens storlek och dag-1 resultat.
JD: Nej, vad är edgen då? Hur definierar du edgen?
LL: Edgen är skillnaden emellan priset på instrumentet enligt deras värderingsmodell och
dom priser som finns i marknaden just då vid det tillfället.
JD: Ja men är edgen, åter igen, edgen för mig är relevant på instrumentnivå. När ni säger
edgen så tror jag ni pratar om ett totalbelopp.
LL: Jovisst men det var ju så att edgen var på en handfull instrument så det är inte mer än
några stycken.
JD: Ja, nej men alla övriga instrument då vad har dom för edge?
LL: Utav dom 650 milj som vi pratar om så var ju nästan alla på DAX det egentligen ingen
edge i övrigt.
JD: Och varför finns det ingen edge i övrigt?
LL: Jag förstår vad du menar att det fanns noll edge ibland därför att det inte fanns priser alls,
jovisst.
JD: Vad är rättvisande edge på dom? Hur förhöll sig HQ:s värdering på dom avseende relativt
hur marknaden såg på den?
LL: Ja det är ju svårt att se.
JD: Ja och det är därför jag åter igen vill komma bort… Vi har i revisionen i princip inte fäst
någon vikt vid totala edgen och det nämnde jag förra gången också. Men däremot så använde
vi och HQ:s riskfunktion dess för innan i den löpande verksamheten edgen på totalbelopp för
att utvärdera värderingar, nej totalbelopp på enskilda instrument. Men som totalbelopp har vi
inte använt…
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LL: Men om ni skulle ha sett i revisionen att vid dom här tidpunkterna som jag har redogjort
för nu har HQ själva lagt in felaktiga priser, både vid årsskiftet 2008, halvårskiftet och även
årsskiftet 2009/2010. Skulle det inte haft någon betydelse alls för er granskning då?
JD: Det är en väldigt hypotetisk fråga.
LL: Ja det är det ju.
JD: För det första måste jag då understryka att du måste göra en tydlig gränsdragning mellan
revisioner av räkenskapsår och våra eventuella, vilket vi på det här bolaget gjorde,
översiktliga granskningar av halvårsbokslut. När det gäller halvårsboksluten då finns det
inte…., en översiktlig granskning av ett halvårsbokslut är ofta av nästan av karaktären som vi
sitter här. Man ställer frågor och får svar alltså en desktop genomgång. Mycket mer ingående
är inte en översiktlig granskning givetvis gör man vissa analytiska granskningsåtgärder. Det
innebär att på halvårsboksluten hade vi aldrig upptäckt det. Det finns inte med i
granskningsåtgärder som man gör vid en översiktlig granskning. När det kommer till
boksluten så är dom ju möjliga att fånga upp vilket vi gjorde 2009 men inte gjorde 2008. Att
vi inte gjorde det 2008 det innebär inte en brist i revisionen för som jag sa vi hade en
kontrollbaserad granskning… Vi tittade inte på den detaljnivån vilket är helt förenligt med
god revisionssed. 2009 råkade den komma upp när vi gjorde våra genomgångar men det
innebär inte att 2008 års revision var bristfällig. När den kom upp 2009 då, som jag sa visst vi
inte att det var HQ det har jag fått reda på nu, för oss var det bara en bekräftelse på att
marknadspriserna går inte använda rakt av vid värdering.
Ja det var slutsats det är ytterligare en bekräftelse och ytterligare en bekräftelse att det var ju
inte så tokigt den modell som HQ nu ändå tillämpade med tanke på att vi kunde notera så här
konstiga noteringar på marknaden. Att dom här konstiga noteringarna kom på marknaden är
ju ytterligare en bekräftelse av att marknaden inte var aktiv dvs. att man måste vara försiktig
med att dra allt för långt gående slutsatser baserade på den här externa
marknadsinformationen som man kunde observera. Det är här jag egentligen inte förstår i
tvistemålet här som vi har med nya HQ att dom drar väldigt stora växlar på det här. Det
förstår jag ur ett oegentlighets hänseende och det kan väcka frågor å ena sidan å andra sidan
så innebär ju det här ytterligare en bekräftelse av att HQ:s tillämpade metod hade sina
poänger och styrkor. Hade man gått på det sätt som den här Navigant, Kachmarek, säger då
hade ju det här trillar in i värderingen om man inte hade lyckats fånga upp det, den här
felaktiga prisnoteringen, för han hade ju tagit den. Vad är det som säger att det bara var dom
här två prisnoteringarna? Varför finns det inte 25, 30 eller 40 som HQ har ställt? Om nu HQ
har ställt 25, 30 eller 40 hur många har då inte andra aktörer ställt där ute för att påverka
prissättningen av värderingen av sin portfölj. Varför kan dom gör det? Jo därför att
marknaden var inte aktiv.
Vad säker IFRS regelverket när marknaden inte är aktiv? Var försiktig utvärdera den
marknadsinformation du har inom ramarna för din värderingsteknik osv., använd en etablerad
värdringsmodell. Det är här jag menar att nya HQ dom vet inte vilken fot dom ska stå på.
LL: Ja som Martin var inne på vi ifrågasätter inte värderingsmodellen att man värderar utan
det är det här med att man resultatför dag-1 resultatet när man egentligen inte får göra det.
JD: Mm och det finns en väldigt nära förknippning med värderingen.
LL: Ja.
JD: Dom är, som jag sa förra gången, ju kommunicerande kärl.
LL: Ja visst det finns en viss möjlighet till det tack vare att….
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JD: Ja för att få ihop debet och kredit så har dom ju ett uppenbart samband. Annars får jag
inte ihop debet och kredit.
ON: Annars går det ju inte.
JD: Hur ska du få ihop debet och kredit om inte värdering om tillgång och resultat hänger
ihop.
ON: Ja då blir det fel i årsredovisningen.
LL: Om man tittar på årsredovisningen för 2008 varför kommenterar du inte att HQ att dom
lämnar upplysning om att dom bokför dag-1 resultat i nivå 3. Att dom bokför dag-1 resultat
trots att det är värderat enligt…, värderat där det inte finns priser i marknaden eller
jämförbara priser.
JD: Fanns det inte jämförbara priser?
LL: Jo det fanns väl på en del instrument men inte på alla.
JD: Jo på liknande instrument fanns det ju.
LL: Så du menar att dom hade inga instrument som var värderat enligt vad man ska kalla för
nivå 3 då?
JD: Nej inte… det har ju också skrivit om till Revisorsnämnden. Det är det jag säger i den här
inlagan t.ex. 6 juni 20011 att….. Man måste förstå att IAS 39 som handlar då, det är den
redovisningsrekommendation som behandlar värdering och resultatredovisning av finansiella
instrument. Finansiella instrument är inte bara optioner är inte bara aktier utan finansiella
instrument är ett ganska vitt begrepp. Det är allting som har en komponent av, jag ska inte gå
in på vad det eller inte är men man kan säga att det är ett väldigt vitt begrepp. Eftersom IFRS
regelverket är ett principbaserat så måste den fånga upp alla tänkbara situationer. Det gör ju
att vad som är och inte är liknande instrument är ju…..beror ju på situationen och hur långt
man ska sträcka sig, nu svamlar jag lite hör jag. Med den typen av instrument som HQ hade
som var standardiserade optioner som inte alla gånger handlades direkt på börsen, för ibland
så gjorde man ju dom här blocktransaktionerna med andra institutionella parter OTC. Men
det var alltid standardiserade instrument som i alla fall hade en noterad motsvarighet. Det
gjorde ju att HQ hade ett instrument som i väldigt stor utsträckning hade någon form av
marknadsdata att hänga upp det här på. Ni kan jämföra, om man sak ta det lekmanna…, eller
jämför med fastighetsbranschen. Här ute finns det ju många fastigheter dom är av olika
karaktär byggda vid olika tillfällen och ligger på lite olika adresser. Det finns ju ändå
uppenbara priskällor på vad fastigheterna kostar per kvadratmeter. Trots att dom är väldigt
olika så tror jag att ganska många, om det är så att dom bedriver fastighetsrörelse och ska
värdera sina fastigheter tillverkligt värde, tycker att dom har observerbara marknadsdata att
tillgå bara genom att dom har ett kvadratmeter pris på Kungsholmen näringsfastighet.
LL: Men om man tittar på årsredovisningen….
JD: Jag är inte klar. Medan vad vi kan likställa det här med det är inte fastigheter på
Kungsholmen här pratar vi om radhus och inte om radhus generellt i Stockholm, vi pratar om
radhus på samma gata. Så lika var dom här instrumenten som HQ tittade på, dom hade
möjlighet att se likande instrument som var oerhört lika som det instrument som dom skulle
värdera.
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LL: Om man tittar i årsredovisningen för 2009 så ser man ju att på tillgångssidan så har man
ju värderat eller har derivatinstrument som är värderat enligt värderingsteknik baserad på icke
observerbara marknadsdata alltså 1,8 miljarder av 2,3. På skuldsidan så är det 2,1 miljarder av
3,2 ungefär. Året innan var andel ändå större och då finns det väl inga jämförbara priser när
man har katigoriserat dom här.
JD: Jo.
LL: Det gör det menar du?
JD: Ja. Det har jag också skrivit om det är därför, nu blir jag lite irriterad. Jag har skrivit om
det här i inlagorna väldigt utförligt till Revisorsnämnden om HQ:s kategoriindelning och
bakgrunden till den kategoriindelningen. Har ni tagit del av den?
LL: Till Revisorsnämnden, jo det har vi.
HJ: Det är två tjocka.
ON: Ja det står mycket däri.
JD: Två, jag har väl lämnat in tjugo yttranden.
HJ: Till revisorsnämnden?
JD: Ja.
ON: Har ni inte allihopa.
JD: 4 februari 2011, 29 maj, 6 juni, 24 augusti, 16 september, 4 oktober. Nu blir uppriktigt
sagt upprörd.
ON: På vår tidigare fråga hade ni tagit del av samtliga.
JD: Samtliga 8 juni…
ON: Mycket av dom frågorna som ni berör där
JD: Nu blir jag upprörd för att om ni sitter och säger att ni nogsamt innan ni kallar in mig på
ett förhör tagit del av Revisorsnämndens prövning och utredning av mig och sedan att ni tagit
in två bilagor. Det är oförskämt.
ON: Det är inte okej.
JD: Har ni läst den inlagan, som jag tog med, som är huvudbilagan. Har ni läst den som jag
har och som du suttit och nickat till, Håkan, hela tiden har du läst den? Som behandlar dag-1
resultat.
HJ: Nu kanske jag missförstod. Det här är alltså kommentarer till dom där
minnesanteckningarna.
JD: Som är en inlaga formellt sett.
HJ: Ja.
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JD: Ja men då har du ju sett hur jag resonerar.
HJ: Det ja nu tänkte när jag sa två det är två svar som du givit in på direkta frågor från
Revisorsnämnden.
JD: Ja det är ju själva huvudbilagan den från 4 februari….
HJ: Ja finns det underbilagor till dom….
JD: Jo men det är ju hela resonemanget hela utredningen….
HJ: Jo men den där…
JD: Den 24 augusti, 16 september, 4 oktober då har ni ju inte…. Revisorsnämnden har hållit
på med det här i 18 månader. Jag har ägnat det hela min arbetstid att stå till förfogande för
dom. Det är nogsam prövning av en statlig myndighet av utförd revision. Dom har som
prioritet ett haft att bedöma dag-1 resultat och prioritet två haft att bedöma om jag har haft
grund för mina uttalanden i revisionsberättelsen avseende HQ:s årsredovisning. Dom har ju
väldigt utförligt och pedagogiskt och väl utformat beslut redogjort för sin granskning sina
överväganden och hur dom ser på revisionsinsatsen. Innan ni kallar hit mig så måste ni väl
ändå ha gjort en seriös genomgång av hela det materialet.
LL: Det finns ingenting naturligtvis efter det att nämnden har fattat beslut utan allting är före
dom har fattat eller finns det någonting efter det?
JD: Ja sedan har ju HQ anmält mig för 2007 som en del i att försöka något rättshaveristiskt.
Där lämnade jag en omfattande inlaga den 31 januari i år på 140 sidor.
ON: Många av era frågor här finns ju berörda och besvarade i skrift….
JD: Revisorsnämnden har ju gått igenom dom här frågorna. Ni måste ju bedöma först om
dom har prövat det här innan ni….. Ni kan väl inte överpröva Revisorsnämndens på det
sättet. Jag förstår ju om dom förbisett något som åklagaren sa ni har helt ny information som
dom när dom bedömt revisionen borde ha bedömt som relevant.
KN: Vad Revisorsnämnden bedömer är ju inte samma sak som bedöms här.
JD: Neej men det är ju väldigt svårt….jag kan ju förstå
KN: Det kan det ju aldrig vara.
JD: Nej men du måste ju sortera ut här… Jag kan ju förstå att Revisorsnämnden skulle ju
kunna komma fram till givetvis då att jag inte har utfört min revision enligt god revisionssed.
Men att ni därefter skulle kunna komma fram till att det inte är kriminellt. Men det omvända
att Revisorsnämnden som statlig tillsynsmyndighet kommer fram till att jag i mitt uppdrag
avseende HQ har utfört min revision och det finns ingenting att anmärka på
revisionsinstatsen. Gör att ni efterföljande kan komma fram till att den insatsen i mitt
revisionsuppdrag har varit kriminell. Hur ska det hänga ihop?
ON: Neej och det också sedan så säger åklagaren att ni har mera information idag än vad
Revisorsnämnden hade när dom…..men om ni inte har tittat på allt utredningsmaterial som
Revisorsnämnden hade kan ni ju inte bedöma det. Ni har ju inte ….ohörbart…. påstår att ni
har mera material än vad dom hade.
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LL: Nu törs jag inte säga att det är så….
JD: Då är det ännu värre.
ON: Har ni inte koll….
LL: Men det är klart vi ska kontrollera att vi har tagit in allt.
ON: Det är som Johan säger att mycket av svaren på era frågor finns ju där.
JD: Alla en så länge.
ON: Då får vi ju en berättigad undran om ni har läst det. För då behöver ni inte fråga nu.
LL: Dom frågeställningarna som vi har är ju i stort utifrån vad vi har läst i materialet.
ON: Där har ju Johan förklarat det som ni nu vill ha en förklaring på, det är det som är
paradoxen.
LL: Vi har ju inte riktigt kommit till dom frågorna.
ON: Ska vi hoppa över dom som finns svar redan då, för det ju lite onödigt att ställa dom igen
om det finns svar i ert utredningsmaterial.
LL: Ja du får väl säga till i så fall.
JD: Jag har gjort det hela tiden.
LL: Om vi går tillbaks till det vi visade i början här som var från årsredovisningen 2008. Där
pratar man då om att Dag-1 resultat inte har bedömts som materiellt. Om du hade känt till
dom här, ja det gjorde du ju året efter, att edgen skulle ha varit 317 milj högre då 2008. Skulle
du då ha haft någon erinran om att man inte skriver materiellt här då?
JD: Med det har ju inte koppling till varandra.
LL: Nej det skulle inte ha haft någon betydelse eftersom du inte anser edgen har någon
koppling och inte…
JD: Nej alltså inte till den. Jag delar ditt resonemang halvvägs genom att jag bekräftar igen att
det är klart att dom skillnader du ser mellan pris och HQ:s värdering och ett pris på en ej aktiv
marknad som ger upphov till edgen för ett individuellt instrument. Den skillnaden kan ha ett
visst samband med ett dag-1 resultat så lång är vi överens. Men vad jag inte följer ditt
resonemang är när du i nästa led säger att ett sådant här ställt pris vid årets slut dvs. som kan
var 4 månader efter att du tog positionen. Att det skulle ha någon koppling till det som står
där, där förstår jag inte ditt resonemang.
LL: Likafullt att det inte fanns något materiellt där det var ingenting som ni kunde kontrollera
m.a.o.?
JD: Inte matematiskt så att vi kunde gå in och titta det är det som har varit problemet i det
här. Det är därför vi precis då som jag har redogjort för bl.a. i inlagan 4 februari och 6 juni att
som revisor i dom fallen så är man ju hänvisad till analytiska granskningsåtgärder i första
hand sådana har vi ju gjort. När det gäller analytiska granskningsåtgärder vad man kan nämna
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där är ju att för det första måste man fundera på hur lång löptid har dom här instrumenten.
Hur länge HQ hade dom som positioner. Tittar man i dom här, jag har ju beskrivit för 2009
men det var samma 2008, på ungefär durationen, den genomsnittsliga löptiden i portföljen, så
kan man se att tradingportföljen till storleksordningen 70 procent var positioner i aktier, spot
positioner. Det är ju inte så att hela sedan är knäckfrågan relaterad till ett antal optioner men
tradingportföljen innehöll ju ca 2000 positioner vid vissa tillfällen. Dom här optionerna vi
pratar om var ju bara en del av portföljen. Den stora andelen av optionerna hade ju relativt
ändå kort löptid så snittet mellan tummen och pekfingret så är det väl ungefär 3-4 månader
som är genomsnittliga löptid på dom här indexoptionerna i portföljen. Tar man och kopplar
det sedan till, nu beskriver jag hur man kan tänka analytiskt runt det här, så är det ju så att i
resultaträkningen…... Om löptiden är 3-4 månader så betyder det att i resultaträkningen
ligger ju redan hanterat ca 75 procent av årets dag-1 resultat eftersom man bara innehar det
3-4 månader så har ju ca 75 procent redan hanterats i den dagliga verksamheten. Av det som
sedan ligger utgående i ett årsbokslut så säg då 30 procent av det här så måste man då sätta
dom 30 procenten av helheten. Det är ju inte så att det var noll i ingående balans året innan
utan det är ju förändringen av dom här två komponenterna som i så fall kan medföra ett
resultatfel för räkenskapsåret. Det är bara förändringen så var det 27 procent förra året som
låg i den här komponenten och i år 30 så har vi en förändringseffekt på 3 procentenheter. I
dom 3 procentenheterna så måste vi exkludera dom här som är tillåtna dag-1 resultat. Om till
det här lägger konsekvent tillämpning vi har väsentlighetstal och det ena med det andra så var
det inte en orimlig slutsats. Det här finns ju också dokumenterat hos revisorsnämnden att dom
har ju tagit del av våra överväganden, dom delar det. Det är en svår materia det fanns inte
information från redovisningen att göra en korrekt bedömning av vad som är rätt och fel då
får man ta till analytiska granskningsåtgärder för att komma i mål. Dom har tagit del av mina
analytiska granskningsåtgärder och tycker att dom är rimliga och att jag där igenom får grund
för mina uttalanden i revisionsberättelsen. Jag förstår att ni vilket jag själv också nu när jag
tar del av era detaljerade underlag, dom här filerna jag fått. Det finns enskilda transaktioner,
det har jag också skrivit om i inlagan till revisorsnämnden, där man ser dag-1 resultat på
100-tals miljoner som kan se märkliga ut och kan man med en snabb slutsats tro att det här
måste leda till en uppenbar felvärdering. Men sätter man det här då i sitt stora sammanhang
och funderar på vad innebär korta löptider, konsekvent tillämpning så att vi har samma metod
hela tiden, man hanterar plus- och minusposter på samma sätt osv. och att man avyttrar den
här positionen relativt snart. Så kommer ni komma fram till att ja att det här som vid första
anblick som är ett enormt belopp kanske i slutänden inte har haft så stor inverkan på helheten.
Till det här är ju att HQ från förvärvstidpunkten fram till årsbokslutet, så att hela tiden
kalibrerade sin värderingsmodell. Det har jag också skrivit om att när man förvärvade så
uppkom det ett dag-1 resultat i linje med at man tillämpade den här raka volatiliteten dvs.
samma volatilitet för instrument med samma underliggande och samma löptid. Men vad som
sedan händer under löptiden det är ju att HQ anpassade sina modellantaganden till
observerbara marknadsdata. Det gör ju att om man ska fram vad som är rätt eller fel dag-1
resultat måste man ju ta hänsyn till dom här kalibreringarna som HQ gjorde från
förvärvstidpunkten till dagen för bokslutet. Det har t.ex. inte nya HQ gjort i sina….dom tar
det bara som det som…., för det har ju han Navigant rapporten här, han har ju plockat ut
enskilda transaktioner från en helhet. Han beaktar inte kalibreringar han beaktar inte
instrument som hör ihop med den osv. och så enkelt är det inte.
LL: Vi är väl överens om att man får inte bokföra direkt dag-1 resultat när dom bygger på
annat än observera markandsdata.
JD. Helt korrekt, ja.
LL: Det får man ju inte göra?
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JD: Nej det får man inte.
LL: Det är ju stora belopp som bokförs när det sker. Sedan att dom kanske periodiserats att
man har rätt att periodisera, som du beskrivit här, på ett lämpligt sätt men när dom bokförs,
det hade man inte fått bokföra det beloppet.
JD: Har du några sådan exempel där man inte har baserat sin egen värdering på observerbara
marknadsdata?
LL: Då är ju nästa bekymmer eftersom dom inte har kategoriserat instrumenten löpande.
JD: Vad skulle dom katerisera?
LL: Dom har ju inte kateriserat dom i någon form av nivåindelning.
JD: Nivåindelning finns inte enligt IAS 39, nu Leif är du tillbaka, du är helt fel.
LL: Det står ju inte hur dom har bedömt värdet på dom eftersom man valt volatilitet över
instrument för en viss månad. Det står ju att man jämfört med historisk volatilitet osv. så kan
man ju ta ett instrument som ligger långt uti kanten som är värderat till en helt annan
volatilitet än…..
JD: Nej så är det ju inte gjort. Man kunde ha gjort det.
LL: Får jag förklara vad jag menade. Det är ju när man handlar det här instrumentet där ute
som det blir problem eftersom det har en modellvärdering som egentligen blir långt ifrån det
pris som finns på dom instrumenten och då blir det ju ett dag-1 resultat.
JD: Ja så långt är det rätt.
LL: Det finns många exempel på sådana transaktioner man kanske köper ett instrument för
100 milj och sedan värderar man det till 200 samma dag.
JD: Ja exakt.
LL: Det kan vi väl vara överens om att det egentligen inte korrekt att göra det?
JD: Varför är det inte korrekt?
LL: Det tycker du att det är?
JD: Nej men jag säger att det inte är uppenbart fel, du måste sortera ut vad som är rätt och fel.
Hade den marknaden varit aktiv så hade det varit direkt fel, det finns bara ett pris som är
korrekt om marknaden varit aktiv och det är det aktuella priset. Är det så att marknaden inte
är aktiv så skall du tillämpa en värderingsteknik och i den värderingstekniken så ska du
använda observerbara marknadsdata för instrumentet i sig eller liknande instrument. HQ
beskrev i sin externa finansiella rapportering att när dom tillämpar en värderingsteknik så den
värderingsmodell dom tillämpar då inom ramarna. Alla modeller är förenklingar av
verkligheten. Deras modell hade den förenklingen att dom valde att ha en rak volatilitet vilket
innebar att instrument med samma återstående löptid och samma underliggande instrument
åsattes samma volatilitetsantagande. Hade det volatilitetsantagandet varit taget ur luften då
hade det inte varit tillåtet att redovisa dag-1 resultatet då skulle du periodisera det. Är det så
att det volatilitetstal dom då valde för den raka volatiliteten är baserad på observerbara
marknadsdata för instrumentet i sig eller liknande instrument då kan det vara tillåtet. Om det
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är tillåtet eller ej i det läget beror på hur väsentligt antagandet är osv. och det här är upp till
den som tillämpar regelverket att operarationalisera. HQ beskrev det här i sin externa
rapportering vilket vi i revisionen framförde i vår revision att det här oerhört centralt att ni
beskriver. Det är ju vår revision för att en läsare av den här årsredovisningen ska förstå hur ni
gör så måste ni beskriva er värderingsmodell och det är därför det finns med. För vi tyckte att
ge en bild av det här så att läsaren kan förstå. Det är därför dom i sin årsredovisning beskriver
att när dom fastställer nivån på den raka volatiliteten så tittar dom givetvis i första hand på
transaktioner i instrumenten som har den här löptiden i det här underliggande instrumentet,
Vad dom fäster störst vikt vid, vid fasställandet av den här nivån, är dom s.k ATM optionerna
dvs. dom optionerna som har lösenpris nära nuvarande index. Skälet till det är att det är dom
som har högst omsättning på marknaden dvs det är dom som är mest aktiva av dom inaktiv.
Det är så dom beskriver sin metod och det är ju med utgångspunkt från den beskrivningen
som vi genomför vår revision. För det är ju det som du extern läsare.., när du tar del av
årsredovisningen så är det den beskrivningen av deras metod du får. Vad vi gör i revisionen
det är ju i steg ett att utvärdera om den metod man nu säger sig tillämpa om den är förenlig
med IFRS regelverket för det har vi ju gjort. Prövat om aktivitetsdefinitionen ryms inom
ramarna för regelverket. När man pratar om rak volatilitet som är en förenkling i sin modell
kan den ändå betraktas som vedertagen osv. Dom prövningarna har vi gjort i revisionen vad
som sedan kommer i den fältmässiga revisionen det är ju att pröva att den beskrivna
modellen, som vi prövat att den håller, att den faktiskt tillämpas. Det är det som är nästa steg
och det har vi gjort i revisionen. Vi står bakom, det är det central i det här, att när dom har
värderat sitt tradinglager så har dom fäst störst vikt vid ATM optioner när fastställt nivån för
t.ex dom med förfall i mars och med förfall i juni. Sedan precis som jag har skrivit i inlagorna
till RN så t.ex. vad det gäller juni optionerna så är vår slutsats att dom känns väl optimistiskt
värderade enligt den här metoden, vi har synpunkter på det. Samtidigt sedan när vi sedan ser
på helheten osv. så tycker vi ändå att det ligger inom acceptabla ramar. Det är så vi har
förhållit oss i revisionen att man kommunicerar/beskriver sitt förhållningssätt och utifrån det
har vi reviderat. Det är då jag kommer till här att för du var vid det när du har en sådan här
outlier, det är uppenbart det är skillnad i pris. Men HQ har ju inte sagt att dom värderar till
det utan vad dom säger är att –ja om vi ingår i en transaktion här i ett instrument som har
samma underliggande instrument, samma löptid. Så om det här inte är en ATM option dvs. är
vi dom enda som gör den här transaktionen, inte någon efter oss och det var ingen före oss
dvs. marknaden är inte aktiv. Det finns ingen regelbundenhet i transaktionerna. Då fäster vi
inte vikt vid priset där på det instrumentet utan vi fäster vikt vid ATM optionens prissättning
när vi värderar den här. Det i sig, den beskrivningen som tydligt framgår i årsredovisningen,
innebär ju att det för enskilda transaktioner uppkommer dag-1 resultat per definition. Så är
det ju och det är på det sättet det hänger ihop.
LL: Då menar du att det behöver inte alls betyda att dom skulle kategoriseras eller skulle vara
den typ som är baserat på annat en observerbar marknadsdata?
JD: Nej det skulle inte behöva.
LL: Utan då skulle man få resultatför direkt även om skillnaden skulle vara så stor?
JD: Ja, men sedan finns det givetvis, nu låter det som om jag sitter och är helt oförsiktig i
mina….. Men det finns ju någonstans då man måste fundera på när finns observerbara
marknadsdata och när finns det inte. Det fanns instrument i HQ:s fall, vad jag tänker på
spontant, det finns instrument där det inte ens i ATM optionerna fanns aktivitet. Jag tänker på
dom här boksluten då dom med förfall i under 2011. Där finns det nog sådan som inte
värderas till observerbara marknadsdata för sådana får du inte periodisera. Där finns det….,
det fanns inte systemstöd för komma fram till ett exakt fel. Även om det fanns ett systemstöd
tror jag aldrig att dom skulle komma fram till det för därom tvista dom lärde. Vad som är fel
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och rätt när det kommer till dom här gränsdragningarna och kalibreringseffekter, hur man ska
ta hänsyn till vilken avskrivningsprincip du ska ha eller resultatföringsprincip ska den vara
degressiv, progressiv osv. Det finns ju ingen god redovisningssed på det här vad som är rätt
och fel.
LL: Ett systemstöd just för den delen men vi har ju också när det gäller nivåindelning fanns
det inget systemstöd för det heller då? För det måste man ju också egentligen ha löpande för
att kunna redovisa enligt IFRS 7, 27B.
JD: Ja, nu blev ju det nästan en ickefråga här beroende på att…. Du vet när IFRS 7 27B, när
den trädde i laga kraft?
LL: Den kom i november 2009.
JD: Ja den trädde i kraft 24 december alltså 7 dagar innan 2009 års räkenskapsår gick till
enda. EU-kommissionen fastställde ju IFRS 7 punkt 27B den 27 november 2009. Den
kungjordes den 21 december 2009 och därmed trädde i laga kraft den 24 december 2009. Så
jag menar att det är en hypotetisk fråga och gjorde ju manuella handpåläggningar eller
manuella bearbetningar vilket jag antar att även övriga institut gjorde vid den här tidpunkten.
Det här var ju någonting som tillkom ganska snabbt inom EU eller inom IASB som är dom
som utfärdade det. Bakgrunden till det här var ju finansiella oron som fanns den finansiella
krisen som började 2007 och accelererade 2008, som gjorde att man kände att nu börjar den
finansiella marknaden fungera allt sämre. Vi behöver få in ytterligare extern finansiell
information och så kom det här tillägget som kom väldigt snabbt.
LL: I nästa årsredovisning så….
JD: 2009?
LL: Ja just det….
ON: Den som Johan inte har reviderat.
JD: Jo den har jag reviderat.
LL: …..så har man på samma ställe skrivit. 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 esultat, redovisas direkt i
resultatet. Här står det inget om materiellt längre.
JD: Nej.
LL: Varför, vet du det?
JD: För att, som jag sa förut, när vi reviderade den här så hade vi synpunkter på att det hörde
inte hemma i redovisningsprinciperna. Redovisningsprinciperna ska vara generiska har du
inte förändrat dina redovisningsprinciper och finns det inte nya redovisningsregler så skall
dom här se identiska ut år från år det är utgångspunkten. Därför hör inte en sådan bedömning
hemma i redovisningsprinciperna, den hör hemma i en notuppgifte eller i
förvaltningsberättelsen.
LL: Står det någonstans i någon notuppgift om det är materiellt?
JD: Det tror jag inte, du har läst den mer aktuellt än jag nu.
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LL: Borde det inte ha stått någon annan stans om den var materiellt eller inte?
JD: Varför då?
LL: Du säger att det hör inte hemma här….
JD: Nej det gör det inte.
LL: ….i så fall i notuppgift?
JD: Ja eller förvaltningsberättelse om vill kommunicera det om man tycker det är relevant.
LL: Hur är relevant?
JD: Ja det har jag också kommenterat i inlagan till RN det framgår i avsnitt 13 i inlagan 4
februari 2011. Vi har lämnat diverse synpunkter på årsredovisningen vilket ni också sett här.
Jag har kommenterat dom där att vi tycker att det skulle vara alldeles utmärkt med fler
upplysningar runt värderingen, vi tycker det är knapphändigt. Men det är ju inte samma sak
som att jag ska avge oren revisionsberättelse. Det hör ju hemma i det vi pratade om första
timmen att det här dokumentet är ju inte vårt dokument. Det här är ju HQ:s dokument och det
är dom som väljer hur dom vill formulerar sig. Det är ju så och det hoppas jag ni har sett när
ni tagit del av material som vi har upprättat, vi har ju haft massor av synpunkter på utkast på
årsredovisningar. Utkasten har succesivt blivit bättre och bättre sedan är det ju så i revisionen
så måste jag ju hela tiden pröva ja det här är saker som ni måste åtgärda, det här tycker jag är
viktigt och så åtgärdar man och gör korrigeringar. Det kanske inte blev precis som man själv
hade hoppats på så får man bedöma om det blev tillräckligt bra. Det är hela tiden en revison
går till att man lämnar synpunkter, man ger skälen till sina synpunkter. Kunder får möjlighet
att anpassa och bearbeta. Man får tillbaka den, utvärderar om den är tillräckligt bra för att
kunna avge en ren revisionsberättelse. Det är precis den processen som ägde rum både 2008
och 2009 och dom tog stora steg i den här årsredovisningen. När den var klar från deras sida
så finns det fortfarande saker som vi tycker skulle kunna bli bättre. Revisionsberättelsen det
är ju inte en rapport form för att lämna synpunkter och tankar om vad som kunde vara bättre.
Det lämnar vi ju i rapporter till företagsledning och styrelse. Revisionsberättelse och där finns
det en debatt f.n, varför nuvarande, eller vid den här tidpunkten revisionsberättelse är väldigt
binär, den är noll eller ett, den är ren eller oren. Det är inte en long form report där du
beskriver vad du har gjort och dina viktigaste iakttagelser den debatten pågår ju nu i
samhället och branschen att det ska vara en mer redogörelse för utförd revision och dom
viktigaste övervägandena vi har gjort och där det finns störst osäkerhet osv. Det känns som
att det är lite det ni efterfrågar här vilket kommer att komma i dom nya revisionsberättelserna
en mer utförlig extern rapportering från revisorn. Vid den här tidpunkten var det noll eller ett
och dom ville givetvis inte ha en oren revisionsberättelse. Det innebär ju givetvis att dom
anpassar och förbättrar den här och frågar mig –Johan är det här tillräckligt bra för att vi ska
kunna komma vidare nu. Jag får fundera och göra mina revisionella överväganden. Det är så
interaktionen ser ut och till slut kommer man till en nivå där man säger –ja vi kan stänga för
året men det är fortfarande det här ni behöver jobba vidare med. Dom synpunkterna framgår i
kapitel 13 i den här inlagan som bl.a. kommenterar runt det här, som vi pratat om, edgen,
känsligheten för volatilitetsförändring, andra upplysningar, vidareutveckla
aktivitetsdefinitionen som var ett första försök att få till som vi tycker är optimal det står där.
LL: När det här beskrivs då skulle det kunna vara dag-1 resultat både ett sådant som man
egentligen får resultatföra och sådant som dom egentligen inte skulle ha fått resultatföra.
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JD: Ja så är det.
LL: Men dom som dom inte skulle ha fått resultatföra om det hade varit ett väsentligt belopp
hade det varit viktigt att det framkommit då?
JD: Hade det varit väsentligt hade dom fått en oren revisionsberättelse.
LL: Om du hade konstaterat att det varit väsentlig men det har du inte kunnat göra?
JD: Nej och min revision gav mig heller inte anledning att bedöma att dag-1 resultatet,
återigen det är oerhört viktigt att fundera på det är inte för en enskild transaktion utan det här
är ett netto. Det är också viktigt att komma ihåg att tradingverksamheten redovisas vilket man
i sig kan ha synpunkter på som allmänbetraktare men där har inte HQ brustit i några
redovisningsregler så gör och så säger redovisningsregelverket. Du redovisar ju den här
verksamheten netto i resultat för finansiella transaktioner. Det gör ju att allt det här slås ihop
för ett total år i ett enda belopp.
LL: Så du menar att även om det var stora felaktigt poster så gör det inget för det
kompenseras av poster åt andra hållet då?
JD: Gör inget har jag väl aldrig sagt. Nu kom du fel. Du frågade om det fanns ett väsentligt
fel.
LL: Men du sa att det var netto.
JD: Ja och väsentligheten avser ju resultaträk…. När jag uttalar mig som revisor så uttalar jag
mig om den finansiella rapporten i sin helhet. Jag uttalar mig inte om specifik not, om not
skulle saknas eller om en felaktig….att det står materiellt att det liksom här att det var en
olycka att det hade smugit in sig redovisningsprinciperna att man gör ett uttalande där om sin
materialitet eller inte som borde stå någon annan stans. Det leder ju inte till en oren
revisionsberättelse.
LL: Om du säger netto, dag-1 resultat det är ju bara första dagen.
JD: Ja.
LL: Om man sedan, menar du att man har en dag-1 förlust på ett annat instrument, är det så
du räknar netto?
JD: Ja framförallt…. Dag-1 resultatet blir ju en icke fråga från den dagen du har avyttrat det
instrumentet.
LL: Ja men när du bokför det kan det ju vara ett stort belopp just i det ögonblicket. Jag kan
förstå att man inte samma dag men dagen efter skulle kunna tänka sig att bokföra en dag-1
förlust. Men beloppen i sig kan ju vara väsentliga när dom har bokförts.
JD: Ja men jag uttalar mig om resultat och ställning en gång per år när jag reviderar och det är
vid årsboksluten och då måste jag göra revisionella bedömningar om det redovisade resultatet
för året netto och den balansräkning jag ser IB och UB. Om dom efter en utförd revision
bedöms ge en rättvisande bild det är mitt uppdrag inget annat är revisorns uppdrag. Om jag
inte får ett tilläggsuppdrag och reviderar det här vid andra tidpunkter men det har jag inte haft.
LL: Vi måste kontrollera att vi har alla bilagor och därför ska vi kanske inte hålla på så länge
nu.
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ON: Vi är inte ovilliga att komma tillbaka.
Förhöret avslutat klockan 15.15.
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DS500007.DS2
MT: Syftet med IAS 39, VT 76 och VT 76A vad är det, syftet med regeln?
JD: Nu är du på dag-1 resultat.
MT: Ja, vi kommer snart byta till IFRS och ställa samma fråga men nu pratar vi IAS och vad
är syftet med den regeln när det gäller VT 76 och VT 76A?
JD: Ja syftet, då måste du backa. IAS handlar om värdering av finansiella instrument. Syftet
med IAS 39 är ju att ge principerna för värdering av finansiella instrument och huvudansatsen
är ju då att finansiella instrument ska värderas till fair value vilket i svensk översättning är
verkligt värde. Den engelska översättningen är bättre. I regelverket finns så finns det ett antal
vägledningar och då säger man så här att…Du börjar, tycker jag, på en för låg och detaljerad
nivå för att regelverket säger ju att det är fair value. Du har sedan en väg igenom att komma
till det fair value:t, hur du ska gåt till väga. Huvudregeln är att du ska använda prisnotering,
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aktuell prisnotering på marknaden om det är ett noterat instrument. Då är ju den första
kontrollfrågan är marknaden aktiv eller inte? Är den aktiv då är det en aktuell prisnotering på
marknaden som gäller ingenting annat det är det enda som är rätt, allt annat är fel. Är det så
att marknaden inte är aktiv så är det så att du ska tillämpa en värderingsteknik. I den
värderingtekniken så skall du använda observerbara marknadsdata vi din värdering i största
möjliga utsträckning. Det är då observerbar marknadsdata för instrumentet i sig eller liknande
instrument. När du då tillämpar din värderingsteknik så beror det ju på vilken typ av
instrument det är. Vad som är lämplig teknik att tillämpa och det står då att i regelverket när
det gäller instrument som värderas i en modell så är det då en etablerad värderingsmodell
man ska använda. Det är den kedjan man måste följa. När man följer den kedjan vilket då,
HQ i det här ärendet har gjort, så har ju dom haft en värderingsmodell. När vi har reviderat
det här så har vi ju följt den här kedjan och tittat har man haft…. Den första kontrollfrågan är
ju aktivitet. Sorterar man ut vad som är aktiva marknader och inte aktiva marknader. Den
andra kontrollfrågan, det är många i och för sig men huvudfrågor, är ju den värderingsteknik
som man använder är den att betrakta som en som ligger inom ramarna som betraktas som
etablerad av aktörer på marknaden. Får vi ja på dom två frågorna så är ju vår tredje fråga är
det så att man tillämpar den här i sin verksamhet. Den fjärde frågan, lämnar man information
om det här i sin externa finansiella rapportering så att det blir en rättvisande bild så att en
insatt läsare kan förstå vad och hur man gjort osv. Ungefär där finns vår revision och då
kommer då in, jag tror att VT 76 är väl dag-1…
MT: VT 76 och VT 76 A är ju när man får resultat föra dag-1 resultaten och när man inte får
resultat föra det.
JD: Ja exakt.
MT: Är inte också en av dom här parametrarna som du räknar upp dvs inaktiv eller aktiv
marknad är inte det också observerbara respektive icke observerbara marknadsdata?
JD: Jo.
MT: Det är också en parameter i den här hierarkin….
JD: Jo jag kommer dit. För vid vi kommer till i 76:an är att när du tillämpar din
värderingsmodell så är ju frågan om du använder observerbara marknadsdata eller inte och i
vilken grad använder man observerbara marknadsdata i din värdering. Om det är så att du inte
använder eller om du vänder på formuleringen men om du i väsentlig utsträckning baserar din
värdering på icke observerbara marknadsdata då har du ju inte rätta att resultat föra dag-1
resultat. Om du använder observerbara marknadsdata, även om du tillämpar en modell, och
även om marknaden inte är aktiv, vid din värdering till fair value så har du rätt du ska t.o.m
skall redovisa dag-1 resultat om det uppkommer sådana i samband med transaktionen. Då är
det observerbara marknadsdata för instrumentet i sig eller likande instrument om det är så att
din värderingsteknik…..
MT: Jag återkommer då till min fråga. Vad är då syftet med den här regel i VT 76 A om att
du inte får bokföra/resultatföra dag-1 resultat när det gäller instrument där du har använt dig
av icke observerbara marknadsdata, vad är syftet med en regeln?
JD: Ja självklart är det ju så att syftet är ju att om det är så att du måste basera på egna
antaganden så uppkommer det ju en form av subjektivitet i det här ja din egen subjektivitet.
Då kan du skapa ett resultat, positivt eller negativt det beror på vilket syfte du har, som du
inte kan bygga på en objektiv grund. Då uppkommer ju subjektiviteten men också
osäkerheten i den externa användningen av materian. Då säger man att är det på det sättet ja
då ska du inte få ta det här direkt utan då får du periodisera den här effekten så att du mildrar
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den här osäkerheten över en längre period.
MT: Om man skruvar det som du just nu sa, kan man säga då att skälet till att man förde in
redovisningen i dag-1 resultatet direkt i resultaträkningen när man använder icke observerbar
marknadsdata är ju pga. manipulationsrisken är stor dvs. det är skruvning från egna
antaganden…..
JD: Ja det finns ju både medveten och omedveten…
MT: Du säger väsentlig utsträckning när du pratar om användandet utav icke observerbara
marknadsdata i VT 76 och VT 76A. Nu tror jag att det är så att man i praxis har gått över till
det men är det inte så att väsentlig utsträckning är en fråga när vi kommer in på IFRS när man
använder sig av det här resultatföring så för man över huvud taget inte använda sig av icke
observerbara marknadsdata när det gäller bestämmelsen om resultatföring. Man har inget
signifikant rekvisit där vilket man har i när man kommer…
JD: Jo du har ett grundläggande i hela IAS regelverket en grundläggande en sådan här
portalparagraf att du behöver bara tillämpa det om det är väsentligt men det är helt korrekt att
i 76:an så står det inte någonting om väsentlighet. Däremot finns det i IFRS 7 som pratar om
nivåindelning där 27A så finns väsentlighet men i hela IAS regelverket så har du en sådan här
att du behöver inte tillämpa, ja det finns ett väsentlighets kriterie som inte jag har…
MT: Det kan du återkomma till om det finns en sådan portal paragraf så behöver vi inte orda
mer om det.Nu kom du tillbaks till det här med periodiseringen. Vi har ett transaktionspris på
100 och värderar den till 10 mer vad är det då du får periodisera? Du har icke observerbara
marknadsdata och du har gjort en värdering. Den värderingen gör att det som du hade ett
transaktionspris på 100 blev 110. Vad är det då du får periodisera? Vilken siffra utgår du ifrån
i periodiseringen?
JD: Vad jag får periodisera?
MT: Du har ju skrivit mycket om det här med degressiv och rak periodisering men vad jag är
ute efter är vad är det du får periodisera eller får du periodisera någonting över huvud taget?
JD: Vad du säger är jag köper någonting dag 1 för 100. Jag ska göra en värdering när dagen
är slut. Jag tycker med helt baserade på egna antaganden eller använder ej observerbara
marknadsdata att det här är värt 110. Då får du bara ta upp 100 alltså du får ta upp noll i
resultaträkningen du får inte låta den här 10:an gå i resultaträkningen den dagen.
MT: Får du periodisera den 10:an?
JD: Ja Absolut.
MT: Det är 10:an du får periodisera.
JD: Ja men det kan också inträffa, vilket det inträffade i den här typen av instrument vi pratar
om nu, att du dag 1 inte får periodisera det här men redan dag 2 kan det vara så att marknaden
ser annorlunda ut så att du plötsligt försvinner bort ur den situation som förelåg dag 1. Det är
precis vad som inträffar i den här typen av instrument som HQ förvärvade. Vad man gjorde
var att man gick in i instrument som hade väldigt låg aktivitet på marknaden. Vad hände
sedan på marknaden i den typen av instrument det är ju att ju närmare vi kommer
förfallotidpunkten för varje dag som går ökar aktiviteten markanden mer eller mindre
exponensiellt för att vara oerhört hög sista månaden. Under den här tiden någonstans så
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övergår ju det här från att inte ha observerbara marknadsdata till ha. Vid den tidpunkten så
ska du föra ut allt som återstår av den där 10:an i resultaträkningen. Det är bara ett dag-1
fenomen och sedan måste du varje dag pröva det här.
MT: Om vi säger att vi har ett instrument som är lite längre och det blir inte observerbar
marknadsdata dag 2 utan det dröjer flera månader innan observerbar marknadsdata kommer.
Du har i exemplet i någon av dina skrivelser där du pratar om att i samband med årsskiftet
09/10 så var det väl ganska korta tider kvar på flera av dom här instrumenten. Därför så hade
man då kunnat få göra en degressiv periodisering utav ett dag-1 resultat. Men om vi nu har
dag-1 resultat dvs. det blir inte observerbara marknadsdata då är din uppfattning då att det är
den här 10:an som du får periodisera sedan oavsett om det är degressiv eller löptid.
JD: Ja. Men givet sett isolerat för sedan har du ett antal andra aspekter som vi inte har pratat
om här nu. Men grundexempelet du köper något på en ej aktiv marknad det finns inte tillgång
till observerbara marknadsdata. Du värderar det till 110, du förvärvar det till 100 det är helt
korrekt 10:an ska du inte ta i resultaträkningen utan du får ta den över löptiden.
MT: Vad har det då för betydelse gentemot det syfte som du just förklarade. Syftet var ju med
VT 76, dag-1 resultatet, var ju att inte resultat föra värderingar där man använt sig av icke
observerbara marknadsdata därför att dom egna antagandena gör att den siffran är så osäker
så därför vill man inte att man ska resultat föra den. Om man gör som du säger då kommer
man ju att resultat föra det här så småningom ändå.
JD: Absolut.
MT: Även om det inte blev observerbara marknadsdata.
JD: Ja men så säger ju regelverket. Du får ju ta den över kontraktets löptid det står ju i
regelverket.
MT: Jag kommer snart återkomma till vad jag tror står där.
JD: Vad jag tror du är ute efter är en annan situation som ligger i steget innan och då får du
inte värdera till fair value dvs. om det inte, det är den du far efter…
MT: Nej det tror jag inte att jag är. Jag har läst på och även haft förhör med en del experter.
Den experten menar att eftersom regeln är för att man inte ska få använda sig av en vinst som
bygger på icke observerbara marknadsdata så motsägs ju syftet och regelverket säger inte det
heller. Att om du skulle få periodisera den då blir ju effekten densamma om du bokför den
dag 1 eller om du bokför den…., precis det exemplet som du tar i det du har skrivit till RN
där du konstaterar att det spelar ingen roll om vi bokför den dag 1 eller om vi periodiserar den
degressivt därför att effekten blir densamma på det löpande året. Det kan vi väl vara överens
om alltså…
JD: Det beror på löptiden.
MT: Jo naturligtvis men om vi har en löptid nu och vi får inga observerbara marknadsdata
eller vi har en degressiv avskrivning eller periodisering på det så blir effekten den samma om
vi bokför den dag 1 eller om periodiserar den det vi överens om va<+
JD: Mm.
MT: Hur går det ihop med syftet för då spelar det ingen roll om du bokför den dag 1 eller om

Förhör med Dyrefors, Lars Johan; 2013-06-11 09:10 diarienr: 9000-K1634-10

195

du periodiserar den alltså mot resultaträkningen?
JD: Jo men du är ute efter det som jag sa innan. Huvudregeln i IAS 39 är att du ska värdera
finansiella instrument fair value. Men det finns regler som säger att om du inte har tillgång till
observerbara marknadsdata då ska du värdera det till anskaffningsvärdet och det är ju det du
far efter.
MT: Nej det är faktiskt inte det utan det jag far efter är den förändrade faktorn dvs. om 10:an
blir 11 alltså dag 3 händer det någonting så att 10:an blir 11. Då får du periodisera 1:an men
där har vi olika uppfattningar.
JD: Den situationen i det aktuella ärendet förkommer ju inte. Den här värderingsmodellen
byggde på observerbara marknadsdata.
MT: Vi återkommer till det för det är den springande punkten.
JD: Exakt.
MT: Om det är observerbara eller icke observerbara marknadsdata.Jag tänkte gå över till
IFRS det är ju tilläggsupplysningar och kategoriseringen.
JD: Att IAS 39 heter IAS beror på att det är en gammal regel, alla nya som kommer så IAS
39 kommer att få en efterträdare.
MT: Den går väl in i IFRS 13?
JD: Ja.
MT: 39:an är ju från 2004 och det är ju samma sak med IFRS 7, 27 b den har ju flyttats.
JD: Ja men det är inte att IAS är ett regelverk utan nya standarden heter IFRS.
MT: Vi kan väl ta syftet med 27 b när den kom, vad var syftet med 27 b när man inför den
från 1 januari 2009?
JD: Ja för det första vill jag backa där också den infördes liksom 27 A, 27 A den handlar om
att du skall när du lämnar tilläggsupplysningar så skall du för dina finansiella instrument
lämna information om vilka värderingssituationer som har förelegat. I 27 A nämns det här om
tre klasser eller tre nivåer den första är när det är aktiv marknad så det är aktuell prisnotering.
Om det inte är aktiv marknad är nivå två och tre då skall du bedöm om du använt
observerbara marknadsdata och lägga det i tvåan och är det så att du inte använt observerbara
marknadsdata ska du lägga det i trean så du får dom här kategorierna. Sedan 27 B den, 27 A
är tilläggsupplysningen som du sa gäller den från 2009 som då också är viktigt att i den här
bibeln så finns ju inte dom här reglerna med.
MT: Men vi är överens om att dom gäller från den 1 januari 2009?
JD: Exakt för den 4 december 2009 så kom det då i EU. Dom trädde i kraft i EU den 4
december 2009, 27 dagar innan räkenskapsårets utgång att tillämpas för det räkenskapsår som
då löpte ut. Vi ska då komma ihåg att i hela den här bibeln som ett företag som tillämpar
IFRS skall tillämpa så finns det redovisningsregeler som rör resultat och ställning t.ex. IAS
39 som påverkar resultat och ställning. Så finns det andra standarder t.ex. IFRS 7 som handlar
om tilläggsupplysningar som inte påverkar resultat och ställning. Det är det vi är inne på nu
en tilläggsupplysning och inte nog med det vi är inte inne på en hel standard utan vi är inne
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på en paragraf och inte nog med det en paragraf som har gällt i 27 dagar när det här skall
tillämpas.
MT: Nej så är det ju inte den har gällt i 365 dagar.
JD: Den kom och det blev att den skulle tillämpas, det var ju ingen som visste förrän EU tog
den här 27 november 2009 det var ju ingen som visste att den skulle tas den var ju ut på
remiss.
MT: Kan vi var överens om att det den 1 januari 2009 som den gäller ifrån?
JD: Absolut.
MT: Kan vi vara överens om att man inom EU och bl.a. inom ett organ som heter EFRAG
prövar frågan om vilken påverkan det här kommer att ha på dom företagen som nu kommer
att bli tvungna att tillämpa den här regeln. Man kommer fram till att eventuellt för några
företag så kommer det innebära en kostnad men den vinst man gör är mycket större än det. Vi
kan var överens om att den gäller från 1 januari 2009.
JD: Ja men jag vill tillägga vår egen lagstiftares syn på redovisningsregler som jag också
skrivit om till RN. Ett exempel på där den ger sin syn på det är i propositionen runt
Finansinspektionens tillsynsverksamhet där man säger att när Finansinspektionen skall i sin
tillsyn utvärdera hur förtagen tillämpar regler. Så ska man ha en pragmatisk, det står inte
pragmatisk, men man ska ha en snäll tolkning av regler som är nya och eller komplexa. Det
här är definitivt en regel som är ny och definitivt en regel som är komplex, komplex i det
avseendet att den innehåller tolkningar där man måste tillsammans med andra aktörer på
marknaden komma fram till vad som blir god redovisningssed. Det är inte glasklart vad som
är nivå tre indelning och vad som är nivå två indelning vilket finns uppenbara bevis på om
man tittar på aktörerna hur dom har tolkat regelverket.
MT: Men vi är överens om att den trädde kraft den 1 januari 2009?
JD: Ja.
MT: Vad var syftet med det regelverket?
JD: Att lämna tilläggsupplysningar om vilken fördelningssituation som har förelegat.
MT: Varför skulle man göra det?
JD: För att ge läsaren en bild av den situation som har förelegat. Så att du ska kunna göra bra
slutsatser runt den finansiella rapportering som institutet gör.
MT: Det har ingenting med att man ska kunna göra någon bedömning utav värderingen hur
värderingen utav dom här finansiella instrumenten som man har kategoriserat alltså vilken
effekt det skulle få på ens bedömning för det här företagets fortlevnad?
JD: Jo den värderingssituation som förelåg.
MT: Behövde man göra en kategorisering under löpande år eller inte?
JD: Framförallt så behövde man inte det eftersom den inte trädde i kraft förrän den 4
december det fanns inget regelverk att….
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MT: Den träder i kraft den 1 januari 2009 och den ska tillämpas från den 1 januari 2009.
JD: Ja men man ju inte släppt någon rapport… Mitt svar är nej.
MT: Ditt svar är nej 2009, 2010 då behöver man gör en kategorisering löpande?
JD: För det första har inte jag granskat HQ.
MT: Nej jag vet det.
JD: Ja det är en hypotetisk fråga i det avseendet så egentligen hör inte den….
MT: Den är inte ens hypotetisk den teoretisk för det handlar om det regelverk som du var satt
att…
JD: Jag kan ha fel men jag tror inte att du lämnar nivåindelnings information i
kvartalsrapporterna.
MT: Nej det var inte det jag frågade efter utan frågan var om du måste göra det i företaget i
din redovisning alltså måste hålla koll på 1, 2 och bl.a. utifrån den utgångspunkten att du
faktiskt enligt det här regelverket ska redovisa förflyttningar, in och från nivå 3.
JD: Ja.
MT: Det är inte dom förflyttningar som sker den 31/12 utan det är förflyttningar under året.
JD: Ja du måste hålla koll men du ska inte lämna information om det.
MT: Nu kommer vi in på hur vida man har tillämpat den här regeln i 27 b som hela det här
gäller. Du har vid flera tillfällen till RN konstaterat det att det fanns inget
kvalitetssäkerhetssystem så HQ valde att inte tillämpa det här regelverket. Kan det stämma?
JD: Ja jo jag har skrivit det både 4 februari och 16 september. Jo så är det för när vi granskade
HQ för 2009 så, givetvis så tog ju vi i revisionen och min redovisningsspecialist som vad
med, noterade vi det här att det fanns en nivåindelningsregel nu som skulle tillämpas. HQ
försökte dom tog fram några exempel. Dom stämde inte det var inte kvalité på siffrorna i det
avseendet.
MT: Hur menar du då?
JD: Det var svårt dom hade inte systemstödet för att plocka fram på det sättet. Ska du lämna
kvantitativ information då måste det ju stämma och det måste tillföra värde. Det får inte ge ett
sken om någonting, en exakthet i kvan…. Dom hade helt enkelt inte informationen framme
av den kvalité som behövdes. I och med att regelverket var nytt så fördes en diskussion över
vad som var lämpligt och inte. Då valde dom att lämna information på annat sätt om den
värderingssituation som hade förelegat istället för att börja att nota upp det här att försöka
göra någonting som bara egentligen blivit fel. Det var ju en revisionsanmärkning från vår sida
i vår avrapportering vi tyckte att, precis som vi sitter här och säger att är inte det här en regel
som man borde uppfylla. Precis på samma sätt gjorde jag och min redovisningsspecialist när
vi var ute det här är en regel nu, den gäller från nu den ska tillämpas från 2009. Dom säger vi
är medvetna vi har gjort ett försök, men vi tycker inte vi kommer i mål. Då är det upp till oss i
revisionen givetvis när vi gör vårt uttalande i revisionsberättelsen, hur ser vi på det här. Som
jag har sagt förut det finns många olika former för rapportering. Vi valde att stanna vid att
säga att det här är någonting som ni måste ta med er till 2010. Det här en brist enligt aktuellt
regelverk men det finns inte på världskartan, för mej, att det här skulle ha föranlett en oren
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revisionsberättelse. Att en ny punkt en tilläggsupplysning till en tilläggsupplysning som har
fattats beslut om 27 dagar tidigare som inte påverkar resultat och ställning att det skulle
påverka uttalandet i revisionsberättelsen.
MT: Ändrade man systemen på HQ 2010. Vet du om man ändrade systemet så att man skulle
kunna redovisa enligt det regelverk som fanns?
JD: Ja dom började och det gjorde dom i samband med vår diskussion, nu är det här lång tid
tillbaka. Men någonstans när vi diskussionen i februari 2010 så tog dom fram ett första försök
vilket jag inte kommer ihåg. Det enda jag vet var att den var lite märklig den nivåindelning
man försökte sig på men där någonstans slutade vår revision sedan hände andra saker i HQ
som gjorde att det rann ut i sanden.
MT: Jag blir inte riktigt klok på vad det är du säger för det är en lag i Sverige, det blir en lag i
Sverige. Kan man låta bli att bry sig om att följa lagar då. För det står ju ingenting om i
noterna i HQ om att det finns det här regelverket och att man pga. tekniska svårigheter inte
har följt den. Det finns ju ingen sådan upplysning i HQ:s redovisning.
JD: Nej men man lämnar ju informationen i allt väsentligt.
MT: I IAS finns det regler för när i dom ytterst sällsynta fall där företagsledningen kommer
fram till att i iakttagandet av ett krav i IFRS skulle vara så missvisande att det skulle strida
finansiella rapporters syfte osv. Där finns ju ett helt regelverk hur man ska bete sig om man
inte tänker följa IFRS fast man är skyldig att göra det. Det är inte du som bestämmer det
eftersom det är HQ som bestämmer sig för att inte följa regelverket och då finns det regler i
IAS som slår till om man inte tänker följa IFRS. Vet vilken bedömning HQ gjorde när dom
inte bryr sig om att följa den? Vilken bedömning gör du när det finns ett helt regelverk som
säger att om man inte följer IFRS så ska man vidta en massa åtgärder från företagsledningens
sida?
JD: Du måste åter igen sortera ut i den här så finns det….t.ex. hade man valt att redovisa
finansiella instrument till anskaffningsvärde fast IAS 39 säger att du värdera dom till fair
value. Men att det pga. kostnader, omständigheter, systembrist osv. inte gör det möjligt. Då är
det självklart att då hade man varit tvungen att lämna upplysningar om skälet och det ena med
det andra i enlighet med vad du säger. Åter igen så pratar vi om en tilläggsupplysning en
punkt 27 b och det är dess utom så att i 27 a och b tillämpar dom och lämnar information om.
Hela 27 a, hela 27 b, a-b, det är c och d ni har nämnt e tillämpar dom. Det är alltså 27 b, c
och d där man kan ha synpunkter i ett tjockt regelverk.
MT: Din uppfattning är att man tillämpat 27 b?
JD: Absolut.
MT: I dess helhet eller?
JD: Nej inte i dess helhet. Jag säger det finns… i revisionen har vi haft synpunkter.
MT: Jo jag vet men du säger….
JD: Men i det stora hela man har ju tillämpat i alla fall 70 procent av 27 b.
MT: Av dom här punkterna då som vi påstår inte är tillämpade vilka är det då som du menar
man har tillämpat?
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JD: Vad är det ni saknar? Ni saknar alltihopa?
MT: Ja, det finns ett formkrav i 27 b.
JD: Ett formkrav?
MT: Ja, ett företag ska redovisa de kvantitativa upplysningar som krävs enligt denna punkti
tabellform såvida ett annat format är lämpligare och då har man då enligt dig funnit att ett
annat format är lämpligare. Om du då berättar på 27 b här vilka….
JD: Till vilket alltså tillämparen har möjlighet om man tycker och precis som jag sa så fanns
det inte kvalité i det försök till att upprätta noten som gjorde att det var lämpligt att…., för då
hade man gett en vilseledande en falsk precision om man ställt upp det här. Därför är det
lämpligare att stanna vid verbala eller skriftliga kommentarer helt i enlighet med 27 b sista
meningen.
MT: Vilka tycker du att HQ tillämpade då?
JD: Om vi tar hela 27 A så vi är överens. Både 27 A och 27B var nya. Hela 27 A har ni inga
synpunkter på va?
MT: Nej inte än i alla fall.
JD: Nej men dom har ju en nivåindelning.
MT: Jo jag vet men du har ju en synpunkt på den nivåindelningen som vi snart kommer att
återkomma till.
JD: 27 B då har vi, 27 B a har ni väl inga synpunkter på att dom fördelat upp hela i tre nivåer.
27 b överföringar eventuella betydande mellan nivå 1 och 2, det har ni väl inga synpunkter på
det finns inga sådana. Då är du inne på det som är brottsmisstanken 27 B c. Då vill ni ha med
summa vinster eller förluster alltså summan inte någon brutto utan det är netto belopp av
vinster eller förluster som är värderade till verkligt värde på nivå 3 i hierarkin, med separat
upplysning om periodens….,nej vänta,…som redovisas i resultatet, och en beskrivning av var
dom redovisas i rapporten över totalresultat. Finns inte det med?
MT: Du påstår att det finns med?
JD: Ja, sidan 46. Ni måste ju ha en annan synpunkt.
MT: Ja vi har en annan synpunkt.
JD: Här står det att för HQ består denna kategori av finansiella tillgångar som innehas för
handel. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändring
redovisade i resultatet i posten nettoresultat av finansiella transaktioner information om var
den lämnas. Sedan kan man gå till not 8, står det där, så får man information om och där ser
vi att den posten kan delas upp. Finansiella instrument värderade till verkligt värde via
resultaträkningen har påverkat resultatet med -9. Vad är det saknar där då?
MT: Fortsätt på tvåan, summan vinster eller förluster som redovisats i övrigt totalresultat vad
står det?
JD: Ja det står det är i övrigt totalresultat, summan vinster eller förluster som redovisats i
övrigt totalresultat. Ja det ser ni väl själva hur mycket ingår där?
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MT: I nivå 3?
JD: Ja.
MT: Ingen aning.
JD: Nu blir jag upprörd. Ni måste ha gjort er hemläxa.
MT: Vi har gjort vår hemläxa och vi hittar inte 27 b och då säger du att den finns….
JD: Övrigt totalresultat har egen rad i resultaträkningen på sidan 34.
MT: Och vad står det i nivå 3 där då?
JD: Noll det enda som finns är en fyra som är available for sale tillgångar som inte är handel
inte trading. Då är det noll.
MT: Bra så tar vi…
JD: Det är jätteallvarligt ni har ju enbrottsmisstanke, ni har tagit hit mig, nej men Martin det
här är allvarligt.
MT: Så här är det vi har tagit hit dig på en brottsmisstanke då är det bra om du svarar på dom
här frågorna.
JD. Ja men varför har ni inte gjort er hemläxa.
ON: Ni måste ju ha läst det här.
JD: Ni måste ju ha läst årsredovisningen.
MT: Det är klart att vi har läst årsredovisningen det är klart att vi har gjort det här.
ON: Det finns ju i årsredovisningen det ni säger inte finns.
MT: Då är det väl jättebra att Johan Dyrefors får tala om för oss vad han uppfattar att dom
uppgifter som vi säger saknas finns årsredovisningen.
JD: Men uppfattar det står ju rakt….övrigt totalresultat var streck föregående år och i år är det
fyra som är available for sale vilket inte är trading.
MT: Nej okej, sedan har vi inköp, försäljningar, emissioner och regleringar var står det?
JD: Ja och det är den jag säger den kan man då ha synpunkter på om man vill. Men vad man
då ska komma ihåg vilket HQ beskriver i årsredovisningen är att man genomför, har då en
tradingverksamhet som bygger arbitrage transaktion man gör enormt stora transaktioner med
begränsad risk vilket gör omsättningssiffrorna blir enorma utan att det ger samma bild av
risken. Man måste ha en stor position för att det ska bli någonting. Om man hade följt det här
så hade det blivit egentligen nonsens belopp på den här siffran men den skulle man kunna ha
med, det är en brist.
MT: Men du menar att det dom köper och säljer och får regleringar på i nivå 3 det är så stora
belopp dvs. värderingar som inte är observerbara marknadsdata det skulle vara så stor belopp
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så det blev nonsens belopp?
JD: Ja om det här hade varit riktiga nivå 3 vilket jag säger då i sig är ett bevis på att det här
inte är riktiga nivå 3 för då hade man inte kunnat genomföra så stora transaktioner dvs. det
HQ lag i nivå 3 kan omöjligt vara nivå 3 instrument. Den finns det synpunkter på.
MT: Och överföringar till och från nivå 3 då?
JD: Den kan man säga då eftersom HQ fått kritik på på annat håll att eftersom man har så stor
del som nivå 3 så dom överföringar som görs är ganska små. Dom har lagt det som nivå 3
men den också….
MT: Om ditt resonemang stämmer dvs. som vi snart kommer till att det inte är nivå 3 så har
ju dom flyttat ganska stora mängder från nivå 2 till nivå 3 i samband med årsredovisningen.
Det är väl en ganska stor nivå förflyttning?
JD: Ja och den har jag kommenterat också.
MT: Är den kommenterad i årsredovisningen och var i så fall?
JD: Ja du ser att det ligger som nivå 3.
MT: Ja just det men ser jag förflyttningarna om det nu var nivå 2 så har ju dom flyttat till nivå
3 men det ser jag inte?
JD: Nej. Det viktigt att A har man uppfyllt B har man uppfyllt, C1 har man uppfyllt, C2 har
man uppfyllt, C3 kan man ha synpunkter på det har man inte uppfyllt fullt ut vilket vi har haft
synpunkter på. C4 har man inte uppfyllt vilket vi också haft synpunkter på i revisionen och
bedömt….
MT: Vi kommer att återkomma för det har ju lite med det väsentlighet att göra.
JD: E har man uppfyllt man har en kvantifiering av effekten. Återigen vi är i en ny
tilläggsupplysning en tilläggsupplysning till en tilläggsupplysning dom har uppfyllt en väldigt
stor andel av den här.
MT: Om jag förstår dig rätt så skulle man överhuvudtaget inte behövt ha med 27 B för det är
inte nivå treor?
JD: Exakt. Där menar jag måste man titta på vad är god redovisningssed. Som jag sa till
Håkan förra gången så antar jag att ni tittat på hur dom andra bankerna har gjort. Vad är
slutssatsen?
MT: Att dom redovisar 27 B.
JD: Ja på vad?
MT: Ja på dom nivå treor som dom ska redovisa i.
JD: Ja och vad lägger dom i nivå 3?
MT: Jag förutsätter att det är det som dom har gjort värdering utifrån….
JD: För det är oerhört viktigt att titta på eftersom mitt uppdrag det är ju att titta på vad är god
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redovisningssed, mitt uttalande handlar om god redovisningssed i Sverige. Tittat man då vad
som är god redovisningssed, vad dom andra har gjort. Det är bara att ta SEB, Swedbank,
Handelsbanken och Nordea. Vad dom gjorde var att deras trading, till 100% i princip, har
dom lagt i nivå 2. HQ gjorde i stället så att dom tillämpade samma regelverk men för att ändå
ge en bild av att det fanns värderingssituationer som hade viss osäkerhet, som jag sa det haltar
det gör det, men man la det ändå i nivå 3 som en upplysning då. Medan dom andra kom
smidigt ur det här genom att betrakta all sin trading som nivå 2. Vad innebär det, jo dom kan
ta dag-1, resultat helt utan att bli ifrågasatta av någon, i resultatet. Dom kan undvika att
lämna tilläggsupplysningar enligt 27 B för sin tradingverksamhet utan att få kritik från er eller
någon annan. Det är det som är god redovisningssed.
MT: Om vi pratar om HQ nu istället för dom andra.
JD: Nej men vi måste prata om god redovisningssed.
MT: Vi återkommer till det eftersom du har ju den uppfattningen att HQ:s nivå 3:or är nivå
2:or om jag har förstått dig rätt.
JD: Ja och att vad jag säger som stöd för det är det är så god redovisningssed ser ut i Sverige.
Det är viktigt att vi sorterar ut hur dom andra har lagt motsvarande instrument för det är det
som är god redovisningssed. Då kommer ni att se att dom har lagt allt det här i nivå 2.
MT: Det som är intressant måste väl ändå vara om HQ använder sig observerbara
marknadsdata eller icke observerbara marknadsdata i samband med att dom gör sina
värderingar.
JD: Ja jag håller med. Då borde inte brottsmisstanken var 27 B punkt c och d för det handlar
just om det jag pratar om nu och hur man lämnar….
MT: Om man använder sig av observerbara marknadsdata eller icke observerbara
marknadsdata både med hur vida man får bokföra dag-1 resultat eller inte. Det har också med
hur vida dom siffrorna som du just beskrev skulle bli jättestora om man nu hade fått redovisa
det men eftersom man inte behövde göra det av något skäl som jag fortfarande inte riktigt
förstår. Om jag förstår dig rätt så har ju HQ en väldigt stor andel av sina instrument
kategoriserade i 3:an. Vilket innebär att det finns en signifikans för icke observerbara
marknadsdata i sin årsredovisning.
JD: Man valde av försiktighetsskäl men att…
MT: Jättebra att du säger försiktighetsskäl kan du då förklara vad är det för försiktighetsskäl
som gör att man i årsredovisningen tar upp det här i nivå 3?
JD: Det här är en tilläggsupplysning dom vill beskriva att det finns i den
värderingssituationen är inte helt lätt den bygger på mycket bedömningar så att säga vägval
snarare inte bedömningar. Det är principer man gör vägval det är oerhört centralt när man gör
vägvalen t.ex. som vi pratade om inledningsvis när är en marknad aktiv eller inte, vad är en
etablerad värderingsmodell. Det här sätter ju helt och hållet grundförutsättningarna och som
sedan kommer generera dom värderingar som du presenterar. Då är det oerhört viktigt att du i
din finansiella rapportering ger läsaren en bild av det här. Där tycker jag att HQ är bäst på den
svenska marknaden var bäst 2009. Om ni läser deras redovisningsprinciper det finns ingen,
vill jag påstå, i alla fall ingen av storbankerna som är i närheten av att vara så konkreta i sina
beskrivningar av värderingssituationen, dom bedömningar som behöver göras. Hur man har
bedömt aktiviteten eller vilken modell man tillämpar. Dom andra säger ju bara det som står i
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regelverkstexten.
MT: Om man då har den här försiktighetsprincipen i sambandband med årsredovisningen
dvs. att man då vill redovisa ett, det är ju det här regelverket i och för sig som trädde i kraft
27 innan. Den här försiktighetsprincipen råder den inte under pågående räkenskapsår då eller?
JD: Ja men det var ju precis nytt alltså diskussionen….
MT: Jo men observerbara marknadsdata och icke observerbara marknadsdata det ju faktiskt
någonting som råder och det är någonting som är gemensamt mellan IFRS 7 och IAS 39.
JD: Ja.
MT: Om man då har den synen att man av försiktighetsskäl så påstår man då, i och för sig så
tycker jag det påståendet är riktigt att man använder sig av icke observerbara marknadsdata.
Varför tillämpar man inte den principen under pågående räkenskapsår när det gäller då icke
observerbara marknadsdata och inte resultatför dag-1 resultat?
JD: Ja men dom tycker ju att dom använder observerbara marknadsdata.
MT: Det säger dom i och för sig själva att dom inte tycker.
JD: Nej men jag tycker det.
MT: Ja men om jag har förstått dig rätt så….alltså vi har ju hört företrädare för och dom
tycker inte det.
JD: Nej.
MT: Dina redovisningsexperter som du också kommenterar i….
JD: Mm.
MT: …tycker inte det.
JD: Nej.
MT: Vi tycker inte dt.
JD: Nej men då får ni ju visa…
MT: Ja men det är ju precis nu vi kommer till det. Som vi ser det är det hur vida HQ har
använt sig av observerbara marknadsdata eller icke observerbara marknadsdata i samband
med sin värdering.
JD: Jag håller med.
MT: Den här frågan om aktiv och inaktiv marknad som har varit en stor fråga under hela den
här utredningen och som jag förstår även i civilmålet, den är i och för sig jätteviktig också
därför att den kan ha en viss avspegling på observerbara marknadsdata respektive icke
observerbara marknadsdata. Eftersom skälet till att HQ har den här definitionen på aktiv
marknad är ju att man anser att dom data som finns på den inaktiva marknaden då är sådan att
man inte bara rent av skulle kunna gå rakt in i den…
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JD: Exakt.
MT: Det är ju bl.a. det som gör att den här kritiken av edgens betydelse som du bl.a. framför
och många med dig att de observerbara marknadsdata som man gör på en inaktiv marknad
måste man värdera och man måste gör justeringar och egna antaganden tror jag du skriver till
RN.
JD: Mm. Jag håller med dig för en gångs skull. Det är helt riktigt det du säger att aktiviteten
har inte en sådan jättestor betydelse som begrepp. Den har betydelse i det avseendet att är
marknaden aktiv så finns det bara ett värde som är rätt i det avseendet har den betydelse. Men
för övrigt har den ingen betydelse för att regelverket är ändå att du ska använda observerbara
marknadsdata. Även om en marknad inte är aktiv så är ju observerbara marknadsdata på den
marknaden observerbara marknadsdata och den ska givetvis beaktas i en värdering. Men i
och med att marknaden inte är aktiv så finns det också annan observerbara marknadsdata som
kan vara av minst av samma informationsvärde så mängden möjliga observerbara
marknadsdata blir större….
MT: Kan vi vara överens om att om vi använder oss av icke observerbara marknadsdata eller
rättare sagt så här vilken parameter i värderingen utav en option är den absolut viktigaste?
JD: Ja men det vet ju jag och det vet du ju också, volatilitet.
MT: Volatilitet okej. Kan vi då vara överens om att om vi använder oss av icke observerbara
marknadsdata när vi bestämmer t.ex. volatiliteten så blir det nivå 3.
JD: Ja.
MT: Kan vi vara överens om at om vi använder oss av marknadsdata som skulle kategoriseras
om man hade använt sig av i nivå 2. Jag har läst bl.a. en skrivelse som KPMG har skrivit som
kom i december 2009 som handlar just om det här. Där för dom ett resonemang att om du
använder dig av nivå 2 som inputs men att du justerar och gör förtagsspecifika antaganden på
dom här nivå 2 så blir dom i nivå 3. Är vi överens om det också, bara som en generalisering,
eller?
Kort paus.
Förevisas och läser IFRS practice issues fair value hierarchy KPMG 2009.
JD: Om dom är signifikanta?
MT: Ja.
JD: Om du gör en signifikant justering av en observerbar marknadsdata då är den ju inte
observerbar längre då är det ett eget antagande, var går gränsen.
MT: Gränsen går ju vid vad syftet är. Vad är syftet med regelverket där går gränsen.Vi tänkte
fråga dig om ODAX, mars och juni, om det här med observerbara marknadsdata och icke
observerbara marknadsdata eftersom vi inte riktigt får ihop det när vi jämför den volatilitet
man använder sig av vid värderingen.
LL: Det här är risks kontrollvärdering per 2009-09-30, den här finns med till ett
styrelseprotokoll i banken den heter 6.3d där. På sidan 2 framgår det då per 2009-12-30 så
hade lösen månaderna april och juli i OMX bedömts som inaktiva och månaderna mars juni
och december i DAXS, fr.o.m. mars, juni och december och senare bedömts som inaktiva.
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JD: Dom positionerna med förfall i mars, juni och december?
LL. Ja just det. Innebär det att dom värderats enligt ett väsentligt inslag av historisk volatilitet?
JD: Nja det vet jag inte. Mars tror jag inte…. men vad det står här i juridiken att den är
inaktiv, jag har inte läst hela vägen, det betyder att den inte är aktiv. Man har inte använt en
aktuell prisnotering vid värderingen för instrumentet utan man har ju tillämpat en
värderingsteknik inte vilken som helst utan den som man har beskrivit och som man har
tillämpat under många år.
LL: Tittar man först på OMX så framgår det här att april värderas teoretiskt till 18 procent
och juli 17 procent implicit volatilitet är vid tankningstillfället ca 24 procent för april och
saknas för juli. Historisk volatilitet över de senaste 3-5 åren är kring 20 procent. Har april
och juli värderats enbart enligt observerbara marknadsdata eller i någon väsentlig grad utifrån
historisk volatilitet eller ej observerbara marknadsdata?
JD: Ja det står ju där att..dom har ju tittat mer åt den historiska.
LL: Har dom använt sig av ej observerbara marknadsdata i någon väsentlig grad?
JD: Ja det får du fråga HQ.
LL: När man använder historisk volatilitet?
JD: Ja historisk volatilitet är ju också en observerbar marknadsdata sedan kan man ju…jag
vet att det står i f där i en uppräkning att det är ett exempel på något som inte är observerbart.
När det är längre löptider har man funnit vägledning i historisk volatilitet det är riktigt.
LL: Men finns inget inslag av ej observerbara marknadsdata i så fall?
JD: Jo historisk är ju inte att betrakta i den meningen som observerbara marknadsdata.
MT: Är det i någon annan mening att betrakta som observerbara marknadsdata?
JD: Ja.
MT: Om vi använder oss av den här värderingstekniken, IAS 39 och IFRS 7 det finns en
gemensam nämnare förutom att det är samma utgivare och det är att vi pratar om icke
observerbara och observerbara marknadsdata. Historisk volatilitet anses av KPMG här i IFRS
13, idag, så anges då historisk volatilitet som icke observerbara marknadsdata och det är en
indata som kategoriseras i nivå 3.I samband med HQ:s värdering som vi nu tittar på är den
historiska volatiliteten enligt dig en observerbar marknadsdata eller icke observerbar
marknadsdata?
JD: Vid den här tidpunkten så var det det.
MT: Vad?
JD: Vi betraktade det som en relevant marknadsdata.
MT: Ja men är den observerbar eller icke observerbar marknadsdata och vilka är vi?
JD: I mitt huvud…..ja det var hela…alltså vad du måste tänka på att den där skriften alltså
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mycket av det här som vi sitter med nu är sådant som blev en produkt som genererades under
införandet av IFRS 7 t.ex. vår skrift publicerades någon gång vid juletid tror jag 2009. Vi
pratar alltså om att det var vid den här tidpunkten när vi satt med det här. Alla hade väl inte
läst den skriften vid den här tidpunkten. Alla hade ju inte sett hur andra aktörer tolkade
motsvarande. Vi måste backa tillbaka till den situation som då förelåg och vid den här
situationen så var vi många….jag kommer knappt ihåg måste jag säga. Men nog var i mitt
huvud historisk alltså den volatilitet jag hade sett under det senaste året nog var det relevant
information.
MT: Nu Johan måste du hålla isär saker och ting. För att om det är relevant information i en
värderingsfråga eller inte det är en sak. Frågan är nämligen om det är observerbara eller icke
observerbara marknadsdata för det får nämligen sedan en konsekvens.Den 31/12 2009 var
den historiska volatiliteten som HQ använder sig av vad det en observerbar eller icke
observerbar marknadsdata?
JD: Enligt den tolkning av regelverket som har kommit efteråt så är det inte observerbar
marknadsdata.
MT: Ja men vad hade du för uppfattning då?
JD: Jag vet inte.
MT: Du vet inte?
JD: Nej jag kommer inte ihåg.
MT: Men det var en icke observerbar marknadsdata?
JD: I mitt huvud var det en relevant…alltså diskussionen för 3-4 år sedan den var inte så
utkristalliserad….
MT: Nej men vi ju för ungefär 5 minuter sedan överens om att det är en oerhört viktig om det
icke observerbara eller observerbara marknadsdata. Den frågan måste ju ha varit lika relevant
då därför att den styr nämligen hur vida du får resultatföra eller inte.
JD: Mm.
MT: Den styr nämligen hur vida ska tillämpa det här regelverket IFRS 27 det styr säkert
massa andra saker men dom två sakerna. Men den frågan…jag vet ju att Torgander bl.a. i
skrivelser, du kommenterar det ju också till RN, dom har ju uppfattningar och dom skriver ju
det också att det inte är observerbar marknadsdata.
JD: Mm och det var ungefär där vår diskussion var vid den här tidpunkten. Det lyftes upp till
diskussion och var runt bordet, det var vår synpunkt från KPMG att det här frågan är om det
här är nivå 2 eller 3 det var där diskussionen var. Det måste man också skilja det Torgander
skriver är helt riktigt alltså vi tycker samma sak. Han är min närmaste person på att tolka
redovisningstexterna som kommer han följer det här. Han ser ju direkt när det publiceras så
läser ju han det här i december eller januari 2009 eller 10.
MT: Det kom ju i slutet av 2008 kom ett draft.
JD: Låt mig prata till punkt. Vad vi också till det här det är ett inflöde vad regelverket vad
som genereras och skrivs och tolkas. I min uppgift som revisor så måste jag titta andra
inflöden också t.ex. Finansinspektionens tillsyn har dom framfört någonting inom det
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området när dom har gjort sina utredningar synpunkter på HQ:s metod eller inte som
tillsynsmyndighet. Därutöver måste jag se hur gör andra. Vad är god redovisningssed i
Sverige hur ser dom på det här med observerbar marknadsdata och nivåindelning. Det ligger i
min roll som revisor att väga ihop det här och därutöver fundera på, i nästa, hur använder jag
den här samlade materian. Dom synpunkter vi då tagit fram rapporterade vi till HQ och sa det
här är områden ni behöver titta närmare på och utveckla här kan man ifrågasätta. Det triggar
ju inte en oren revisionsberättelse det är ju där vi måste… jag delar synen alltså att det
finns….
MT: Har man använt sig av observerbar marknadsdata eller icke observerbar marknadsdata i
samband med att man har…, för just det här specifika exemplet?
JD: Ja vad…..
MT: Alltså har man använt sig av observerbar eller icke observerbara marknadsdata?
JD: Inte enligt den tolkningen.
MT: Vilken tolkning?
JD: Att historisk vol…eller historisk observerbar…
MT: Då är det icke observerbar marknadsdata?
JD: Enligt den beskrivningen ja.
MT: Det är ju den tolkningen som också HQ gör eftersom dom lägger i nivå 3.
JD: På efter diskussioner vi har haft när vi pratar om att den här diskussionen finns att om
man avviker att det eventuellt inte är att betrakta som observerbar marknadsdata. För att inte
ge en för optimistisk bild då så rekommenderade vi att placera det i nivå 3 för
upplysningsändamål. Om man då tittar hur andra gjorde i branschen så gjorde dom inte det
utan dom, exakt motsvarande typer av instrument, valde dom lägga i nivå 2 som omöjligt kan
ha den kvalité som du efterfrågar eftersom dom beskriver själva att det är OTC derivat, HQ
hade inte några OTC derivat.
MT: Det är en ointressant diskussion eftersom det är intressant vad HQ gör.
JD: Ni kan ju inte fälla HQ…
MT: Använder som sig av historisk volatilitet i samband med den värderingen?
JD: Ja det tror jag.
MT: Ja men vet du om dom gjorde det?
JD: Nej, men jag vet att dom beskriver vilken typ av instrument dom hade.
MT: Var historisk volatilitet den 31/12 2009 observerbar eller icke marknadsdata?
JD: Jag har ju svarat på det.
MT: Att det inte var det eller..

Förhör med Dyrefors, Lars Johan; 2013-06-11 09:10 diarienr: 9000-K1634-10

208

JD: I den skrift du ifrån som är KPMG:s tolkning som kom i anslutning till det här så finns
det ju en bild av att det inte är det vid den tidpunkten fanns det nog många som tyckte att så
var fallet. Jag kan hitta hur många som helst som tycker att det var det vid den tidpunkten.
Men just i den skriften från KPMG december 2009 publicerad i anslutning till årsskiftet så
står det ju uppenbarligen att det inte, den som har skrivet den skriften inte tycker det.
LL: Om du går längre ner så ser du hur dom har gjort när det gäller ODAX också. Det står att
ODAX mars värderas till 25 procent och juni och december till 20 procent. Den implicita för
mars ligger ca 22-23 och 23 för juni och ca 24,5 för december. Historisk volatilitet de senaste
3-5 åren ligger kring 20.Har mar, juli och december värderats enbart enligt observerbara
marknadsdata eller i någon väsentlig grad utifrån historisk volatilitet eller ej observerbara
marknadsdata?
JD: Ja min slutsats är att…i min värld så, mars och juni tycker jag kvalar in om man
generaliserar alla instrument från mars och juni som nivå 2.
LL: Du sa ju tidigare här att historisk volatilitet är att betrakta som icke observerbar
marknadsdata.
JD: Ja men mars är ju inte värderad till historisk.
LL: Ja vad är det värderat till då?
JD: Ja en uppskatt…dom har ju tittat på den implicita volatiliteten. Den implicita är ju inte
historisk.
LL: Nej men den finns i för sig med även i OMX att om man tittar på implicita vol…
JD: Jo men alltså du…
MT: Är den värderad till den implicita volatiliteten om ställer frågan så?
JD: Ja i väsentlig grad, ja.
MT: Vad då i väsentlig grad? Hur menar du då?
JD: Dom är värderade till teoretiskt 25.
MT: Ja och den implicita volatiliteten var?
JD: Ja den är olika för alla instrument.
MT: Ja men just här står ju vad den var. Den implicita för mars ligger på…
JD: Varje instrument har ju sin implicita volatilitet.
LL: Ja det här är ju at the money…
MT: Men vad är det man i huvudsak eller i väsentligen, jag förstår inte det. Har man använt
sig av implicit volatilitet eller har man använt sig av implicit volatilitet och gjort ett antagande
på en egen värdering/uppskattning eller?
JD: Jag tycker att dom har använt observerbara marknadsdata i värderingen av mars. Jag
tycker att 25 är ett rimligt volatilitetsantagande givet den observerbara marknadsdata som
finns det har jag beskrivet till RN 4 februari. Juni tycker jag att det känns…, dom hävdar att
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dom använt det när dom har tittat efter implicit volatilitet, jag tycker att den ligger något lågt
om jag kommer ihåg rätt vilket jag har framför synpunkter på. Jag tycker att man har en något
för optimistisk värdering av juni och december eftersom jag säger att man måste titta på, det
går inte att plocka ut ett enskilt instrument från en konsekvent tillämpat metod och använda
en annan metod och framföra synpunkter på den. Tar man då december som exempel så är ju
det 3 positioner man har i december som släcker ut varann. Så att man kan inte plocka ut som
t.ex. Navigant gör han plockar ut 2 av dom 3 och gör långtgående slutsatser. Han har ingen
synpunkt, säger han, på den 3:e. Men dom 3 tillsammans är netto noll mer eller mindre i
volatilitetsrisk. Man kan inte göra så man måste ta ett samlat grepp och därmed hade jag inga
synpunkter på värderingar i december för oss var det en icke fråga för att dom släckte ut
varann.
LL: Alla som har räknats upp har ju kategoriserats i nivå 3 har vi kunnat se, man har
rödfärgat dom. Är det av försiktighetsskäl då när dom ändå har kategoriserat….
JD. Som ett led i revisionen när vi hade dom här mötena vi diskuterade att det kommit
synpunkter i doktrinen nu på att hur nära man får var och inte vara. Det finns tankar om att
som Martin har framfört som jag har skrivit då. Det här gör att bara man avviker ifrån så är
det nivå 3 om du inte har hittat exakta punkten. Så går tankarna f.n. i doktrinen då tyckte vi
att det här var en bra väg att gå.
LL: Det finns något som kallas för synpunkter på utkast till årsredovisningen för HQ den
versionen jag har här 2010-03-01 är ju Anders Torgander då. Där har ju egentligen han
skrivit när det gäller klassificeringen att, du säger att HQ av försiktighetsskäl har
kategoriserat optioner i nivå 3. Men hans synpunkter är ju att även 2:orna skulle ha
kategoriserats i nivå 3 pga. att indata inte hämtats från observerbara….
JD: Nja men det där var innan alltså dom är kategoriserade som nivå 3.
LL: 2:orna?
JD: Jag det vill jag nog påstå. Alltså det är ju under arbetets gång när vi jobbar med utkastet
till årsredovisning. Det var ju en rörlig materia vid den här tidpunkten 27 B hade kommit man
skulle lämna en notinformation och hitta överföringar och sådant där, vi såg att det här
brister. Vi sa att det här är regelverket vi tog också det här från december att frågan är vad är
att betrakta som nivå 2 och 3. Anders sa att när han läser det här och hör med sina kollegor
utomlands så börjar ju dom tycka att väldigt små avvikelser från det här triggar nivå 3 så att
tänker man i dom banorna som diskuterades där då är egentligen alltihopa här nivå 3. Så var
diskussionen där vi går tillbaka och tittar. Hur gör dom andra ja dom betraktar det här som
nivå 2. Hur ska vi göra? Vi ändrar inte nu på den grundläggande metoden den är ju
konsekvent tillämpad sedan flera år det är ingenting vi kan ändra nu. Däremot
informationsmässigt är det viktig att vi ger en utförlig beskrivning. Dom lämnar en utförlig
beskrivning över värderingssituationen, hur dom sett på aktiviteten och värderingsmetodik
just med syfte att ge den här beskrivningen som vi då tyckte att nu har vi kommit till en
anständig nivå i informationsgivningen. Vi tycker att man borde ha gjort mer vilket jag också
har presenterat man borde ha försökt. Det är ingen ursäkt att man inte kom i mål men det
hade varit önskvärt att kommit i mål med dom tilläggsupplysningarna som ni tar upp i
brottsmisstanke 1. Det hade vad jag tycker är lite klen även e punkten, det här med 5
procentenheters förändring av volatilitetsantagande. Det hade varit önskvärt jag tycker att det
hade varit motiverat att ha haft mer information runt påverkan av väsentliga
volatilitetsantaganden. Årsredovisningen är inte min produkt jag kan framföra synpunkter och
önskemål som ett led i revisionen men vad vi måste göra sedan är en samlad bedömning om
helheten håller i allt väsentligt i…. Det är min slutsats och det är precis det förhållningssättet

Förhör med Dyrefors, Lars Johan; 2013-06-11 09:10 diarienr: 9000-K1634-10

210

det är det som Revisorsnämndens uppgift i det här att ta del av hela vårt revisionsarbete. Hur
vi arbetar i teamet med specialister och ordinarie revisions personal. Vilka resonemang vi för
vilka kundkotakter vi har. Vad för vi fram till kunden och hur för vi det resonemanget. Hur
tar vi tillbaka informationen och hur bearbetar vi den här synpunkten vi lämnar. Vilka
övervägande gör jag i min samlade bedömning finns det grund för våra uttalanden.Jag vill
påstå att källan till dom här synpunkterna/brottsmisstankarna, Finansinspektionen la till grund
för sina synpunkter våren 2010 och sitt beslut sommar 2010, kommer ifrån våra
årsbokslutsrapporter för 2008 och 2009. Man har hittat orden och strukturen därifrån. Det var
vi som hade synpunkter på det där hur man borde utveckla och ta det här framåt under 8 och
9. Dom gjorde det men sedan kom dom inte enda i mål men dom kom tillräckligt långt för att
jag skulle ha grund för våra uttalanden.Nu sitter vi här och ni framför samma kritik till mig
som jag har framför till HQ i ett tidigare skede. Ni säger att det skulle ha varit brottsligt av
mig att ha framfört att dom synpunkter som jag själv i ett led i mitt revisionsuppdrag har
framför till HQ. Sett till att dom tagit ett antal…, om ni följer deras tillämpning och
beskrivningar i årsredovisningar så har dom succesivt tagit steg framåt basserat på synpunkter
och krav från oss revisorer. Jag har rapporterat vad som är utestående år från år men jag har
samtidigt kunnat med en samlad bedömning ge en ren revisionsberättelse.
LL: När Torgander tittade på utkastet tillårsredovisningen i början av mars har den här
indelningen av optioner eller nivå 3 har den förändrats menar du efter det här?
JD: Jag vet inte men jag tror det.
LL: Jag har ett mail den 18 februari som är från Nina Hernberg till Agneta Norgren (Bilaga
17). Där finns ju den här nivåindelningen.
JD. Jag säger ju det att den åkte fram och tillbaka i olika versioner.
LL: Den är såvitt vi kan se densamma som blev i årsredovisningen så siffrorna finns ju
uppenbarligen framme innan han tittade på den här. I den här nivåindelningen finns för övrigt
en sida för att fylla i dom här uppgifterna som saknas i 27 B i årsredovisningen.
JD: Den där är väl från vår exempel mall i årsredovisning från KPMG. Vi har en mall
årsredovisning som vi förser kunderna med så det där var väl ett exempel hur det skulle
kunna se ut.
LL: I det här underlaget som finns, när man tagit fram själva försöken till nivåindelningen,
finns ju även resultatet i dolda kolummer. Summerar man dom som finns i nivå 3, deras
nivåindelning, så ser man hur mycket som är resultatfört, orealiserat och realiserat resultat på
dom. Varför förs inte det in i den här noten?
JD: Vad är ett resultat i det avseendet Leif?
LL: Det kanske du ska svara på.
JD: Övriga banker har haft precis samma frågställningar vad är det vi ska lägga in på
resultatraden? Om vi har derivat med där nej det går inte. Dom lägger obligationer och
onoterade aktier. Övriga storbanker har lagt all sin trading som nivå 2 och så har man lagt
egna emitterade obligationer och onoterade aktier som nivå 3. Det gör att det är väldigt
enkelt, en onoterad aktie det är klockrent vad som är ett resultat, 100 anskaffningsvärde 110
har jag värderat den till, onoterad, 10 har jag resultatfört in med det som resultat. Om du
köper ett derivat 1 augusti med 1 års löptid och sedan förändras priset på det underliggande
instrumentet oerhört mycket eller lite. Eftersom priset på underliggande ändras i det här fallet
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ett helt otvetydigt pris eftersom det är ett index det är ingen som ifrågasätter det, är det ett
resultat eller inte. Den ingår i den kolumnen. Den resultateffekten ska den verkligen ligga där,
nej. Det borde den inte göra. Den skulle du rensa bort därifrån. När du köpte det här i augusti
tog du in det till en volatilitet som vi nog kan ifrågasätta om den var baserad på observerbart
eller inte. Men du tog in den till en volatilitet. Under innehavstiden har ju marknadens
implicita volatilitet rört sig samtidigt har HQ under tiden förändrat sina modellantaganden.
Det jag har beskrivit som någon form av kalibrering inte en formell kalibrering men dom har
gjort förändringar av modellen. Är det effekter som du ska ta hänsyn till och i så fall hur? Du
har även tidsaspekten som gör att optionen per definition, tidsvärdet sjunker ju ihop under
löptiden. Den resultateffekten finns ju också med i den där kolumnen. Hur bryter du ut den
och redovisa den? Du får så många olika vägval och tolkningar som du ska göra så att i
praktiken vill jag påstå så är det näst intill omöjligt att uppfylla dom upplysningskrav som ni
efterfrågar för dom här derivaten. Det är möjligt för den här typen av tillgångar som
onoterade aktier eller att det är ett derivat som faktiskt inte har observerbar marknadsdata.Just
den här problematiken som jag beskriver i form av att det finns ett underliggande index att
man gjorde…det finns implicit volatilitet på marknaden, att HQ modifierade sina
modellantaganden. Tyder ju på att det faktiskt fanns observerbara marknadsdata dvs.
situationen var inte en ren nivå 3 situation den fanns någonstans där som jag beskriver i
gränslandet i nivå 2-3.
LL: I konsekvens med att dom var nivåindelade i nivå 3 det är ju det som är utgångspunkten
med noterna här.
JD: Ja.
LL: Så står det ju 27 B d det belopp för periodens totala vinster eller förluster se i ovan som
ingår i resultatet och som är hänförda till vinster eller förluster avseende de tillgångar och
skulder som innehas per rapporteringsperiodens slut.
JD: Ja jag vet vad som står.
LL: Det här är ju rapporteringsperiodens slut.
JD: Ja.
LL: Dom här ingår ju i resultatet då.
JD: Ja men det är egentligen inte den resultateffekten egentligen är det på den komponenten
som inte är observerbar det är den komponenten det är inte tidsvärdets förändring som finns
med i den där kommen….
LL: Utifrån instrumentets vilken nivå man har lagt det. Det är instrumentet man tittar på.
JD: Ja men för det instrumentet så har du ett antal parametrar det är Black and Scholes
formel. Du har starttid, sluttid, pris på underliggande instrument, lösenpris, riskfri ränta,
utdelningsantagande och volatilitets antagande. Dom effekterna som är kopplade till att priset
att priset på underliggande instrument ändras ger ju i sig en resultateffekt på instrumentet
under löptiden. Ska den var med, nej för den är observerbar. Att tiden har gått påverkar ju
tidsvärdet. Tidsvärdet sjunker ihop det är noll när tidpunkten är slut. Den resultateffekten
ingår i den där kolumnen, ska det var med, nej. Den förändring av implicit volatilitet på
marknaden som sker från anskaffningstidpunkten och hit till den här tidpunkten relativt HQ:s
modellantaganden hur dom har förändrats under den här tiden dvs. den kalibrering som HQ
har gjort. Hur ska den påverka det här den resultateffekten ska den bort, ja kalibreringen
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borde bort. Det du får kvar kan jag köpa borde nog kanske ha lagts in där. Det var ju just den
här typen av frågeställningar vi lyfte upp och som sa att den där tabellen innehåller ju inte det
är ju inte rättvisande information. Det här vilseleder ju om du skulle lägga in den. Då måste
du beskriva det på annat sätt med ännu mer text jag håller med. Men vad man beskrev det är
det som framgår på sidan 42 eller, där man beskriver värderingssituationen och osäkerheten i
värderingen. Men den byggde på observerbara marknadsdata annars hade ju dom här
frågeställningarna funnits som jag beskriver.
MT: Men man kunde ju beskrivit det så också och sagt vi vet tyvärr inte vad resultatet är för
det är egentligen det du säger.
JD: Neej det säger jag inte.
MT: Nähä men vad var resultatet i nivå 3 då?
JD: Nej det är ju ingen som…alltså det beror ju på hur du definierar resultatet. Du har en
klump här som är resultatpåverkan men den resultatpåverkan det är inte den som 27 B det är
inte den söker.
MT: Men det är väl nivå 3 alltså det är ju en signifikants fråga i nivå 3 eller hur? Alltså om du
använder dig av observerbara marknadsdata.
JD. Tycker du att….
MT: En teoretisk fråga det är signifikants fråga det finns ju både observerbara och icke
observerbara som lösenpriset och sådant där.
JD: Ja.
MT: Men det är observerbara marknadsdata och sedan så har vi volatiliteten som vi påstår är
en historisk volatilitet och vi påstår att den var icke observerbar och den är signifikant då eller
hur?
JD: Ja då är frågan om den är det på totalen?
MT: Ja okej men nu blev det jätteintressant du menar volatiliteten skulle inte vara signifikant
i värderingen utav ett…
JD: Resultateffekten av egna värdringar, egna subjektiva antaganden runt volatilitet. Min
slutsats i revisionen var att den sammantagna effekten där sannolikt inte var väsentlig, ja och
det har jag skrivit om. Sedan har jag också om att för enskilda instrument så klart du kan hitta
poster…
MT: Är det fel i årsredovisningen då? Alltså dom borde ha legat i nivå 2 allihopa då eller?
JD: Ja det jag skrivit att…
MT: Det är ju den dokumentationen som du får kritik av RN att den inte finns i revisions…
JD: Neej inte runt nivåindelningen.
MT: Men den tangerar ju den i alla fall. Det är alltså fel…
JD: Det haltar.
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MT: Antingen så är det 3:or eller också så är det 2:or.
JD: Ja.
MT: För det finns ju inget 2+ eller 2- i regelverket.
JD: Nej.
MT: 1,2 eller 3.
JD: Ja.
MT: Men du säger då att om HQ:s redovisning egentligen skulle ha varit rätt om den skulle
ha följt god redovisningssed dvs. vad dom andra bankerna gjorde då skulle man ha lagt dom
här miljarderna i nivå 2 istället.
JD: Ja säger jag på delfråga men det finns inte rätt eller fel. Det är en tolkning det är till den
som tillämpar dvs. HQ i det här fallet som måste sätta ner foten i sin tolkning av regelverket.
Regelverket ger guidlines hur du ska se på nivå 2 och vad som är nivå 3. Dom såg okej vi
lägger det här här uppenbarligen dom andra instituten valde i motsvarande
värderingssituationer att tolka att deras handel var nivå 2.
MT: Men där vet ju inte du om dom använt sig ……
JD: Nej det vet jag inte. Jag bara konstaterar vilken typ av instrument dom har och var dom
har kategoriserat dom.
MT: Du skriver om det här 110824 sidan 5 där du konstaterar att du beskriver att dina
redovisningsexperter har tittat på det här och att du i allt väsentligt håller med dom.
JD: Ja.
MT: Det du inte håller med dom om är ju det att du tycker till skillnad från dom, som jag
uppfattar det i alla fall. Dom anser att det inte är observerbara marknadsdata medans du gör
bedömningen att det är observerbara marknadsdata och sedan lägger du till att du har i din
revision inte bedömt att det här har någon det har inget väsentligt.
Skillnaden om du använder observerbara eller icke observerbara marknadsdata, nu pratar jag
inte om vad man får eller inte får regelverket bestämmer det. Utan det är en konsekvens dvs.
använder du icke observerbara marknadsdata då får det en konsekvens i den löpande
bokföringen. Det får en konsekvens i samband med att du ska redovisa t.ex.
tilläggsupplysningar. Men du menar att det har ingen om du ska tillämpa ett regelverk inte
eller om det är icke observerbara eller observerbara marknadsdata det har ingen väsentlighet i
din revision?
JD: Jag anser att HQ:s värderingsteknik byggde på observerbara marknadsdata för
instrumentet i sig ibland men i första hand för liknande instrument.
MT: Då säger du nämligen då 110824 att dina redovisningsexperter, vi har precis titat på vad
Torgander tycker, har en annan uppfattning dom säger nämligen att det här är icke
observerbara marknadsdata allting ska in i nivå 3 och du har en annan uppfattning. Då säger
du att det hade ingen väsentlig fråga i din revision.
JD: Neej så tror jag inte jag skrev. Vad jag vet att jag skriver är att jag tycker att Torgander
har fel för han hänvisar bara till historisk volatilitet i några texter där och det är fel. Historisk
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volatilitet fäster man vikt vid längre löptider. Det vill jag påstå att jag kan bättre än
Torgander. Torgander är ju inte och gör en fältmässig revision han sitter hemma på KPMG.
MT: Så här skriver du: Jag skriver i allt väsentligt då jag bedömde att HQ för större vikt at
the money optioner observerade implicita volatiliteter på optioner med löptider runt 6
månader osv. Enligt min uppfattning hänförde mina specialister i allt för stor utsträckning
dessa optioner osv. Deras uppfattning är i alla fall att historisk volatilitet är icke observerbara.
JD: Ja.
MT : Denna skillnad i synsätt har dock enligt min uppfattning inte haft någon väsentlig
betydelse i revisionen. Jag säger inte att det är fel det du skriver men för det får ju två helt
skilda effekter. Är det observerbara marknadsdata då kommer dom här reglerna att slå till är
det icke observerbara marknadsdata kommer dom här reglerna att slå till. Dom reglerna t.ex.
då möjligheten att resultat föra dag-1 resultat det har ju en ganska stor betydelse för den här
verksamheten eftersom man rullar förluster under sista kvartalet 2009. Man gör stora förluster
och tar nya positioner det därför man avbryter ….ohörbart….
JD: Mm.
MT: Jag säger inte att man inte får göra det men effekten utav att man använder sig av den
här värderingstekniken gör att man då kan dölja dom förlusterna i resultatet sedan. Hur kan
man säga att det inte har någon väsentlig betydelse om man använder observerbara eller icke
marknadsdata.
JD: Om jag kommenterar den där noten. Jag tycker allt som står fram till sista meningen är
helt korrekt beskrivet av mig. Torgander kan inte HQ:s dagliga tillämpning på det sättet.
Torgander var specialisten i uppdraget som satt med den boken i handen och HQ:s
årsredovisning i andra och jämförde, enkelt uttryckt, sedan var han med på möten och så.
Medans teamet i övrigt har ju penetrerat den faktiska tillämpningen. Han har mer sett hur den
är beskriven och jämfört och utifrån den har han lämnat sina synpunkter. I den tyckte jag att
han hade fel för han hängde upp sig mycket på det här med historisk volatilitet som var en
vägledning för HQ. Men som jag skriver här företrädesvis när det inte fanns några aktiviteter
över huvud taget mer eller mindre 6 månader…. Då tycker jag att det där är en bra
observerbar marknadsdata att söka vägledning i det är det mest naturliga. Sedan kommer
knäckfrågan om det är observerbart eller inte. Vid den här tidpunkten för den här revisionen
som jag sa förut var diskussionen en rörlig materia. Torgander hade skapat sin bestämda
uppfattning vid den tidpunkten att han tyckte att när han läser det, årsskiftet 2009, så ser han
att historisk volatilitet så ser han i den skrift, som precis hade kommit, att det här står där. Det
här kommer upp till diskussion men det är inget som löses så det är en stor principfråga.
MT: Det är en stor principfråga det håller jag med dig om hur kan man då säga att det inte
haft någon väsentlig betydelse. Det är en stor principfråga och varför har….
JD: För att mars och juni så är min utgångspunkt och inställning att man tillämpade implicita
volatiliteter i större utsträckning än historisk volatilitet. För december 2010, som fanns här, så
är vega risken för dom 3 positionerna som fanns….
MT: Du måste faktiskt svara på den där frågan för du gör inte det.
JD: Jo jag säger det.
MT: Dina redovisningsspecialister säger att det är icke observerbar marknadsdata du säger att
det är observerbar marknadsdata. Om man har observerbara marknadsdata får det en viss

Förhör med Dyrefors, Lars Johan; 2013-06-11 09:10 diarienr: 9000-K1634-10

215

konsekvens har man icke observerbara marknadsdata får det en viss konsekvens. Du säger att
den skillnaden har inte haft någon väsentlig betydelse i revisionen. Vad är det som inte var
väsentligt?
JD: Det är ju december som dom som då blir aktuella för det här det är 3 positioner i
december. Dom har en vega risk på näst intill noll. Vega risk på noll betyder att
volatilitetsantagandet har ingen betydelse.
MT: Du gör utgångspunkten i att eftersom jag som revisor gör bedömningen att trots vad HQ
och alla andra gör så gör jag bedömningen att det observerbara marknadsdata. Eftersom det är
observerbara marknadsdata så kommer det inte få betydelse i revisionen för då är revisionen
nästan rätt eller då får det ingen betydelse vid upprättandet av årsredovisningen för då är den
rätt eller vad då?
JD: Mitt uppdrag i revisionen är att ta ställning till HQ:s finansiella rapporter i sin helhet om
dom ger en rättvisande bild över resultat och ställning. Resultat och ställning har vi över
huvud taget inte pratat om knappt här utan vi pratar tilläggsupplysningar nu till resultat och
ställning. Men ….ohörbart… är min primära uppgift när jag gör dom bedömningarna så…i
den stora materian som är mitt uppdrag så är vi nu nere på 3 instrument i december med
förfall i december 2010 som jag säger hade noll i vegarisk. Genom att dom hade noll i
vegarisk så släppte vi dom så snabbt i revisionen. Däremot hade vi stort fokus på mars och
juni. Mars och juni, som jag skriver i den första meningen, där tycker jag att Torgander
skriver fel för att man fäste inte vikt vid historisk volatilitet på så rakt sätt som han beskriver.
Jag håller med om att den är för kort skriven vilket ger ett vårdslöst intryck men det jag
beskriver nu där den har konsekvens dvs. dom som har längre löptid än 6 månader framför
allt DAX december 2010 har inte en sådan stor vegarisk.
Avbrott klockan 10.55 – 11.05.Martin Tidén har lämnat förhöret.
KN: Vad innebär begreppet EQCR?
JD: Eftersom man har tystnadsplikt som revisor så kan man ju inte gå runt och stämma av
frågeställningar som kommer upp med vem som helst. Man skall vi behov känna att man har
någon att vända sig till för kollegiala avstämningar, enkelt uttryckt. Därigenom kom det här
fram och det har hetat olika saker. Teamen är uppbyggda, en hierarkisk struktur, med yngre
medarbetare så man vill ju gärna ha någon med motsvarande erfarenheter för avstämningar.
Det är inte alltid något som man kan ta med teamet.
KN. Är det ämnat att ha det löpande under året eller när har man det?
JD: Ja det finns ju några punkter som är mer relevanta än andra. För det första är det när man
lägger upp revisionen och sedan löpande om det är några frågeställningar framförallt när man
kommer till slutet om det är någonting. Det finns inga strikta hur det här ska gå till men
tanken är att när man planerar och har utfört revisionen och är på väg att formulera sin
slutsats det är väl två tidpunkter som är naturliga.
KN: Vem var det som var det beträffande HQ?
JD: Per Bergman.
KN: Hade du någon kontakt med honom under resans gång?
JD: Ja 2007 när jag klev på då hade jag ett behov eftersom vi skulle lägga upp revisionen
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under min ledning. Per hade varit EQCR tidigare under min företrädares ledning så att jag
engagerade honom också. Jag hade en diskussion med honom i samband med planeringen
2007. Under resans gång var Per inte så intresserad han var inte så engagerad av uppdraget.
Vi sökte kontakt ett antal gånger med honom men han…..ja jag vet inte. Han började också
runda av sin karriär så han var inte så…..jag kände inte att jag fick….. Som ni märker det är
knepiga frågeställningar och det kräver att man sätter sig in i det om det ska vara någonting
om diskussionen skall bli meningsfull. Per satte sig inte in liksom vi bjöd in honom och så till
att lämna synpunkter men han hörde aldrig av sig. När man har ett särskilt stort behov är ju
när man kliver på ett uppdrag som är nytt för byrån när man inte riktigt har den där när
kollegiala relationen med sin företrädare. Här var ju jag lyckligt lottad och hade en oerhört
kompetent och duktig företrädare och erfaren i Kaj Nackstad. Kaj och jag har jobbat nära
varandra på många uppdrag och har en nära relation så för mig var ju Kaj den naturliga alltså
EQCR funktionen uppfylldes av Kaj.
KN: Det var den du vände dig till?
JD: Ja.
KN: Du hade inga kontakter med Bergman då eller?
JD: Jo initialt.
KN: Men 2008 och 2009 då?
JD: Nej men vi bjöd in honom så jag har skickat årsredovisningen till honom båda åren och
bett om kommentarer och synpunkter, han har inte kommit tillbaka så har det varit. Vad som
också ligger i den här EQCR rollen handlar ju om att utöver den kollegiala avstämningen så
ska man också säkerställa, om man ska genomföra en revision av god kvalité så en person
kan inte kunna allt. Därför finns revisionsstandarden, 220 tror jag den heter, att man ska ju
anlita vid behov på olika funktioner. Det är därför i revisionen har vi anlitat IT-specialister på
IT-området, redovisningsspecialister Anders Torgander på den typen av frågor,
skattespecialister och värderingsspecialister när det har varit den typer av frågor. Som Olof
nämnde i pausen har ju RN utvärderat dom här frågorna också som ett led i prövningen av
revisionen. Dom konstaterar ju också att jag har ju konsulterat kompetenta och erfarna
personer vid behov inom dom olika kompetensområdena utöver min företrädare. Det som
finns i den här rollen har ju uppfyllts.
KN. Du säger att han inte har avhörts på vilket sätt har du kontaktat honom under åren?
JD: Jag har skickat mail. Per har rundat av sin karriär han har slutat som revisor. Det här hade
krävt en stor investering av honom och både Per och jag är av den…, har den personligheten
att han såg att han kunde inte tillföra någonting till den diskussionen utan att sätta sig in
ordentligt och det hade han inte gjort. Att vi då ska sitta och tomprata om någonting det
tycker inte han är meningsfullt och det tycker inte jag heller är meningsfullt. Han, tror jag,
insåg mycket väl att…för han har också mycket nära relation med Kaj. Han visste att Kaj och
jag diskuterade frågeställningar som var relevanta så han såg nog att han kunde inte tillföra
någonting.
KN: Vad är din förklaring till att det inte blev något godkännande av honom?
JD: Jo, Per har inte varit närvarande. Jag misstänker att du kommer tillbaka till IFRS review
men där skiljer det sig åt för Per gick inte att få tag på så han har inte tagit aktiv ställning till
någonting utan det är snarare att han har hållit sig borta. Egentligen borde jag ha gått in och
satt foten emellan dörren och sett till att Per nu sätter vi oss ner och pratar om det här. För det
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är mitt ansvar som huvudansvarig revisor att se till dom här rollerna men som jag har
beskrivit för RN, jag har konsulterat andra specialister och erfarna kollegor och det finns det
dokumentation på. Därigenom har syftet med den här rollen uppfyllts mer än väl. Att få hans
kråka på slutet det hade jag kanske fått om jag stuckit in foten men det har inte tillfört
någonting.
KN: Som jag uppfattade Per Bergman var det först i april-maj som han blev kontaktad.
JD: Det stämmer inte.
KN: Det stämmer inte?
JD: Nej jag har dom här. Nej han har blivit kontaktad vi varje årsredovisning, han har liksom
inte…Det var 2007 då var jag, som jag sa, angelägen om att, eftersom jag var ny, då har han
varit med och skrivit på. Här la vi upp hela revisionen som har varit under min ledning som
huvudansvarig. Att jag visar det är ändå viktigt för att det här var avstampet sedan är det
utifrån det här jag jobbat….. Det har nog funnits varje…..han har inte hört av
sig.Planeringsdokumentet är underskrivet när vi satte igång revisionen 18 juli 2007 mitt första
år som revisor. Bara för att visa att han har varit med vid varje årsslut så 14 december 2008 så
skickar jag till min kollega. Per på din stol så har jag lagt planing dokument för HQ
Koncernen som du ska underteckna i egenskap av EQCR för HQ. Se vidhängd lapp också.
Tacksam för hantering under måndag. Ring om du har några frågor. Det hände ingenting.
Som ett exempel från det sista året här 25 februari 2010. Då är det min manager Maj Karlsson
som skrivit. Hej Per bifogar på uppdrag av Peter Svensson utkast till årsredovisning för HQ
AB i egenskap av din roll som EQCR. Observera att viss information i årsredovisningen
kvarstår. Mvh Maj.1 mars 2010 skickar Peter Svensson till honom ett forward på ett mail vi
fått från CFO, Mattias Arnelund, där det står: Hej vi har haft extern skrivhjälp med
framvagnen, alltså texterna i årsredovisningen, som lämnades försenat till HQ. Vi första
genomläsning kan jag konstatera att texten inte håller måttet men ni kan läsa texterna. Vi
hoppas på nya versioner till på bordet till på onsdag. Det fick ju då Per Bergman tillsammans
med övriga i teamet.
KN: Dom du har läst upp där är i samband med årsredovisningarna.
JD: Ja jag tyckte att det var dom som var relevanta också nu det är ju EQCR. Men alltså Per
tyckte nog att det här krävde en stor insats och jag tror inte att han var riktigt intresserad av
att…. Det är mitt ansvar att se till att han engageras men jag tyckte det var uppfyllt på annat
sätt genom avstämning med andra kollegor. Det här är en intern KPMG regel så hade jag
arbetat på min egen revisionsbyrå så hade ju inte det här kravet funnits utan det är en
kvalitésäkrande åtgärd inom KPMG. Den kvalitésäkrande åtgärden uppnådde vi på annat sätt
vilket RN har prövat.
KN: Vad innebär IFRS reviewer?
JD: Ja då bröts ju det ur, för fram t.o.m. 2008, så hade då EQCR både en uppgift att stå
tillförfogande för att diskutera revisionen i sig men också redovisningsfrågor som kunde
komma upp. Vad vi såg då, jag har ju varit chef för vår revisionsverksamhet under 6 år och
suttit med i företagsledningen så det var ju under mitt initiativ, att det finns ett behov av att
särskilja på dom här rollerna just med anledning av vad som kom nya redovisningsregler i
rask takt. Jag tänker inte bara på finansiella instrument i finansiella bolag utan hela IFRS
regelverket som gjorde att den här personen som ofta var en erfaren kollega satt ju inte på
spetskunskap på vad som var nyheter och vad som kom. Det fanns ett behov av att
kvalitésäkra revisionen från annat håll med en redovisningsspecialist. Därför bröt vi ut den
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rollen från 2009 och införde en separat IFRS reviewing funktion som hade Göran Arnell som
IFRS reviewing partner för samtliga våra kunder som berördes av det här. Det var
företrädelsevis noterade kunder. För det här uppdraget så innebar inte det någon egentlig
jättedramatik i upplägget för att Göran hade den här rollen för alla uppdrag. Så vad han
egentligen primärt skulle se till i den här rollen var att säkerhetsställa att till varje
revisionsuppdrag fanns det en redovisningsspecialist engagerad. Den personen nyttjade ju
Göran i sin roll som IFRS reviewing partner som arbetade genom den personen. Det är där vi
kommer här med Anders Torgander som då var den redovisningsspecialist, som jag sa det
blev inget dramatiskt för det här uppdraget för Anders fanns redan på uppdraget. I praktiken
innebar det att Anders också skulle kommunicera med Göran över dom
redovisningsfrågställningar som var av väsentlighet att ta upp.
KN: Den här IFRS reviewer ge clearence eller godkännande, varför har han inte gjrot det i det
här fallet?
JD: Ja bakgrunden händelseförloppet, som vi sett här när vi gick igenom det här att IFRS 7
nu, företrädesvis, var ju omfattande upplysningskrav som kom upp. När Torgander gjorde sin
skrivborsgenomgången, när han jämförde med nya regelverket och årsredovisningen så fanns
det då ett antal frågeställningar som Torgander tyckte är viktiga och knepiga att ta ställning
till. I hans roll i uppdraget är givetvis att tala om för Göran att det finns ett antal
frågeställningar här som ändå är av den digniteten att jag vill informera dig och se hur du ser
på sakerna. Göran hörde sedan av sig till mig och ville träffa mig för en genomgång för han
hade pratat med Torgander. Vi träffades dagen efter och gick igenom egentligen samma
frågeställningar som vi har pratat om här modellen, aktivitet, de diskussioner vi hade haft
med HQ och vilka åtgärder HQ vidtagit och vad jag såg som utestående frågor som vi tog
vidare till nästa år osv. Göran lyssnade och ställde frågor men han är ingen finansspecialist.
Göran är oerhört kompetent och oerhört bred inom redovisningsområdet men han är ingen
redovisningsspecialist på finasområdet utan mer generalist på det området och kan ju mer än
dom flesta ändå på det området. Han lyssnade osv. men han kan ju inte derivat. Vi var väl
överens om att det var ett komplext område vi var också överens om att HQ hade vidtagit en
hel del åtgärder. Vi var också överens om att det återstod ett antal åtgärder att vidta man var
inte i mål med det här. Han hörde vad jag sa att vi jobbar vidare med det här till nästa år i
revisionen och sa att det var et svårt område. Vi hade en samsyn på nuläget vad som hade
gjorts, var vi stod och vad vi skulle göra. Vi var också överens om att, som du sa, han ska ge
en clearence egentligen är det två rader. Antingen så är det överensstämmelse med IFRS eller
annars är det inte. Vad han sa då, det är det som kommit upp i diskussionen med RN, han kan
ju inte skriva att det är helt i överensstämmelse med IFRS för så var det ju inte. Han skulle
fundera på en formulering där hur det här skulle, dom här noteringarna som ändå fanns som
vi skulle jobba vidare med nästa år. Jag tyckte också så och så var vårt möte klart. I princip
var det så att han skulle komma tillbaka samma kväll, vi var ju klara. Han kom inte tillbaka
med det och då min närmaste medarbetare, Peter Svensson, påminde honom ett antal gånger
om det här. Göran sa att det är på väg det kommer.
KN: Det dokument som du säger ska komma vad ska det innehålla?
JD: Det ska stå att han har reviewats det här och att det har genomförts för det är viktigt för
själva processen att det faktiskt har genomförts en review så det lär det stå. Han skulle skriva
att det var ju dom här utestående frågorna runt den här noten t.ex. antar jag, som vi pratar om
här, tilläggsupplysningar att det inte var fullt ut alltså dom här Torgander frågorna.
LL: Men är det inte egentligen att han inte kan ge clearence och talar om på vilka punkter och
varför han inte kan göra det.
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JD: Ja, alltså clearence den är ju väldigt binär antingen så är det eller annars så finns det
avvikelser och det fanns ju avvikelser i den här.
KN: Likställer du det han lovade att skriva med en clearence är det samma sak?
JD: Ja för det är ju jag som är revisorn och i mitt arbete så har jag ett antal
informationsinflöden mitt vanliga revisionsteam som gör fältrevision. I revisionen finns ett
antal områden som vi ska gå igenom och i min revision…, jag är ansvarig för helheten och i
det här har ju jag informationsinflöden från ett antal håll. Här är vi ju nu i där specialisterna
har gått igenom/gjort en skrivbordsgenomgång av vad IFRS-regelverket säger kontra
årsredovisningen vi har ett antal synpunkter. Sedan har ju jag vad övriga teamet har gjort i
form av avstämningar och granskning jag har vad tillsynsmyndigheten har sagt och vad som
rapporterats till HQ och vad HQ sagt. Det finns enormt många områden och det här det är ju
det som mynnar ut i revisionsberättelsen. Det han gör det är bara en av många indata jag har
och det är så att säga kvitto att är det att det finns frågor här runt IFRS eller är det clearence
och det fanns frågor och det är vi helt överens om.
KN: Vad är värdet på en clearence för dig som påskrivande revisor?
JD: Framförallt är det arbetet som är värt någonting att känna en trygghet att någon med
Torganders både tidsinsatts och kompetens har gått igenom för att säkerhetsställa att vi får
upp alla frågeställningar på bordet, det är ju det viktigaste.
KN: Om han inte skriver någon clearence vad har det för betydelse?
JD: Vi hade ju vår muntliga avstämning och vi var ju överens om nuläget och den fortsatta
hanteringen.
KN: Ja vad var det ni var överens om egentligen?
JD: Ja att det fanns ett antal områden där HQ behövde jobba vidare.
KN: men det formaliseras inte på något sätt?
JD: Nej men han skulle ju göra det, det var ju Göran som inte höll vad han…, han sa att han
skulle gå tillbaka och skriva den här och sedan påminde vi honom en 3-5 tillfällen och så
kom aldrig det här. Till saken hör väl också att dom sista gångerna där när vi verkligen ville
ha det här för att man ska stänga akten inom 60 dagar för det är också viktigt att komma ihåg
för allting blir, det fanns inte på den här tiden men numera är det så att man skiljer på när
revisionen ska var slutförd och när revisionen är dokumenterad. I min värld var revisionen
slutförd den här kvällen, om det var den 10 eller 11 mars, det var kvällen innan vi skrev under
revisionsberättelsen när Göran och jag hade vårt möte. Vi hade gått igenom det här och var
överens sedan som är ett nytt regelverk nu, så har man 60 dagar på sig sedan att se till att
insatsen är utförd men nu ska vi också få in alla papper i akten dt var det som ungefär
återstod. Det kan man också se i mailkorrespondensen med Göran att den styrker min
beskrivning att han säger att det varit mycket nu och kommer i helgen. Vi var ju redan
överens på kvällen.
LL: Ni var överenens om att dokumentera dom avvikelserna han har konstaterat men det kom
inte till stånd något sådant menar du över huvud taget?
JD: Nej, uttalande.
LL: Men vad skulle konsekvensen ha blivit av ett sådan memorandum?
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JD: Nja ingenting.
LL: Har det någon betydelse att man inte har clearence eller ska man åtgärda dom här
bristerna för att få clearence?
JD: Nej. Alltså det är ju så att om vi inte är överens då ska ju han eller jag gå till vår risk
manager partner för att sortera ut det här för innan dess kan man inte avge revisionsberättelse.
Men den vägen var det inte fråga om här. Här var det fråga om att vi haft vårt möte vi hade en
samsyn så varken jag eller Göran gick till risk manager partner för det fanns inget behov. Vad
det handlar om var att dokumentera nu, för han ville väl känna att han dokumenterade sitt
jobb som han ska göra. Dom här frågorna diskuterades med Johan det är dom här som
fortfarande är utestående som Johan säger att dom tar med sig till nästa år i revisionen.
KN: Är det dom punkterna som Anders Torgander har skrivit?
JD: Ja det är inte fler det är snarare färre, jag tror Göran skulle banta men det får ni fråga
Göran.
LL: Det är utifrån det jag visade dig, synpunkterna?
JD: Ja det är det enda materialet Göran….
KN: Ni var överens om att dom skulle förbättras är det det dokumentet du hänvisar som
skulle förbättras.
JD: Det fanns ingenting utöver alltså det är bruttolistan Göran hade inget annat. Däremot var
det ett antal av dom där frågorna som vi sorterade ut under vår genomgång t.ex. det som
Martin var inne på den utsträckningen på att hänföra till historisk volatilitet stämmer inte i det
Torgander har skrivit, tror jag, i det där. När det var kortare löptider så var det inte så.
LL: Är det vanligt att IFRS reviewer inte ger clearence?
ON: Men gav han inte clearence.
JD: Han gav clearence men vad ni försöker få det till vilket inte är korrekt för då hade Göran
gått till risk manager partner. Eftersom han inte gjorde det så är det genom handling helt
uppenbart att vi var överens och hade en samsyn på hanteringen och därigenom är det det
som är det viktiga. Det är ju inte så att han är överkörd eller någonting utan vi hade ett möte
och gick igenom vilka frågeställningar som fanns. Det här var frågeställningar som vi tyckte
var viktiga att ta med sig att dom skulle hanteras. Jag beskrev att vi tar med oss dom här och
HQ är också med på det här att dom ska hanteras under 2010. Göran säger att fint jag har
lyssnat på dig det låter klokt det är svår materia jag kommer att skriva mitt yttrande men jag
kommer att lägga till en kommentar om dom här utestående frågorna. Sedan skiljdes vi åt och
därigenom så har vi det här alltså vi har utfört den process vi ska göra. Han har fått den
information han behöver. Jag har fått den här kvalitetsgranskningen som jag ska få det är det
som är syftet. Hade det varit så att jag inte hade engagerat honom då hade ju han haft en
skyldighet att gå till Anders Malmeby som är vår risk manager partner och säga att det här
måste ni stoppa men så var det inte. Det som återstod var att han skulle dokumentera vårt
möte. Jag tror att mailen finns i bilaga till 24 augusti inlagan. Ur Görans perspektiv att för
honom drog det där ut på tiden för han hade mycket at göra i mars, det är den mest hektiska
tiden för Göran mars-april, så han prioriterade väl inte att sitta och formulera det här. Det
tyder väl också ett sken av hur viktigt han tyckte det var dvs. mindre viktigt för arbetet var
gjort. När vi skrek lite efter det här för vi ville få vår akt komplett innan 60 dagar gått ut. Då
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började HQ komma i trångmål och då tror jag att Göran tyckte det var lite jobbigt det var väl
lite svårare att skriva det här, han är väl inte mer än människa.
LL: Vad du menar med clearence är att han inte gått vidare då.
JD: Ja hade han inte tyckt att det fanns anledning till clearence då hade han en skyldighet att
gå till vår risk manager partner och anmäla det här.
LL: Du sa att det han skulle skriva var en beskrivning av bristerna det var då ingen clearence
då eller?
JD: Det finns bara ett dokument han skall när arbetet är slutfört dokumentera sitt arbete precis
som en revisionsberättelse, snarare mer en översiktlig granskningsrapport, i ett par meningar
säga att jag har utfört mitt uppdrag. I ren standard utformning så står det och den
årsredovisning jag har granskat är i fullständig överensstämmelse med IFRS.
LL: Men det hade han sagt att det kunde han inte göra utifrån…
JD: nej han skulle då notera dom här bristerna som vi var helt överens om. Men för den skull
så innebär ju inte det att han inte gjort sitt uppdrag eller att jag inte kunde slutföra revisionen.
Hade vårt möte mynnat ut i någon form av meningsskiljaktighet då någon av gått till vår risk
manager partner för att få frågan hanterad.
KN: Ni var överens om att det fanns brister som skulle dokumenteras.
JD: Ja så var det ju.
HJ: Det här med IFRS reviewer och risk managern det är också enligt KPMG:s interna rutiner
precis som det med EQCR?
JD: Ja det finns inget externt utan det är vårt interna regelverk. Det är ett sätt för oss att arbeta
med frågorna.
HJ: Det här med dag-1. Man har anskaffningspris 100 sedan gör man en värdering till 110
som man inte får göra dag-1 resultat på utan det ska periodiseras. Om man säger att vi tar den
här idag, när börjar den här periodiseringen? Börjar man med den här dag-1?
JD: Jo det gör det ju i teorin men i praktiken så är det viktiga eller centrala är när du lämnar
extern information.
HJ: det är i den löpande bokföringen då.
JD: Jo men du ska ju gör det så är det du ska ha ordnad bokföring. Ska du få det här att
fungera och man måste fundera på när man går in i någonting vad är den operativa risken det
kan ju gå fel. Självklart hade man i det här om det här skulle har skulle ha blivit på en
acceptabel risknivå att det inte blev omedvetna fel så borde man ha ett systemstöd då bokar
du in det här. Det är en daglig automatinbokning.
HJ: Periodiseringen börjar egentligen från dag 1.
JD: Ja.
HJ: Om man dag 2 gör en värdering av den här till 115, hur bokför man den då?
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JD: Ja det beror ju på värderingssituationen. Rundfeldt har ju skrivit om det här i balans, han
tycker att det här är en ickefråga. Du ska värdera till fair value till verkligt värde. Är det så att
värderingssituationen förändras då skall du ju ta det här i resultaträkningen. Du får ta
ställning till värderingssituationen och är det så att det fortfarande är samma…Om du
värderar till 110 det är ju en dag -2 resultat.
HJ: Ja och periodiseringen löper ju på då.
JD: Nej men du måste bedöma din värderingssituation och sedan vill jag gå tillbaka där vi var
inledningsvis. Jag vidhåller nog att där åklagaren var….. Det finns ett undantag att du ska inte
värdera till fair value om det är så att det inte finns förutsättningar för det då ska du värdera
anskaffningsvärdet det är en säkerhetsventil i det här. Har du förutsättningar att värdera till
fair value får du nog ta den där men får ni läsa regelverket. Det fanns observerbar
marknadsdata och det fanns en metod som HQ tillämpade och dom tillämpade den
konsekvent och den metoden använde observerbara marknadsdata. Vi har diskuterat här idag
vi har haft diskussioner tidigare med HQ runt det här om det är observerbara marknadsdata
och hur mycket får man bearbeta observerbara marknadsdata. Vad är inte observerbara
marknadsdata det går att diskutera det här i oändlighet. Men nog fanns det observerbara
marknadsdata som var relevanta annars hade vi inte haft dom här diskussionerna.
LL: Det handlar ju inte om det fanns utan det handlar ju om det är inslag av signifikant icke
observerbara marknadsdata.
JD: Vad är då observerbart och inte, vad är liknande instrument……
LL: Om vi återgår till klassificeringen den här nivå 3 som du säger att det var av
försiktighetsskäl som man la så mycket i nivå 3. Vilka har varit inbegripna i den processen
och i beslutet om att lägga det i nivå 3, det är klart att bolaget gör det men vilka har varit
inbegripna i det?
JD: CFO:n, Mattias Arnelund, riskchefen Agneta Norgren och redovisnings… Annelie
Eklund.
LL: Det är med dom du har fört diskussionen med?
JD: Ja jag har ju varit med på slutmöten.
LL: Från revisorsteamet?
JD: Anders Torgander, Peter Svensson.
LL: Har det förts någon diskussion med ledningen vd eller…..?
JD: Inte på nivåindelning det jobbade dom med på ekonomiavdelningen. Sedan är det ju
styrelsen som är ansvarig precis som att jag sitter här som huvudansvarig revisor.
LL: Du sa förra gången du var här att det var på ditt initiativ man tog bort materiellt i…..
JD: Sa jag mitt det var vårt.
LL: På ert initiativ då men vem har inbegripen i den diskussionen då i bolaget?
JD: Ja det är samma personer jag skulle vilja påstå att det är Annelie Eklund och Mattias
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Arnelund.
LL: När det gäller att inte den här senare delen av noten inte kunde uppfyllas i 27 B fullt ut,
vilka har varit inbegripna i den diskussionen?
JD: Mattias Arnelund, Annelie Eklund och Agneta Norgren. Det är ju en kärntrupp som hade
ansvaret som hade ansvaret för årsredovisningen att ta fram den. Sedan är det ju så att det är
styrelsen, Mattias Arnelund, Annelie Eklund och Agneta Norgren har ju inte skrivit under
årsredovisningen. Dom var ju engagerade av vd och styrelse för att sköta arbetet.
KN: Är det någon som har något att tillägga?
JD: Revisionsberättelsen är ju inte rapporteringsformen för allmänt tyckande från min sida.
Där är det väldigt binärt det är ja eller nej. Även om jag säger ett ja så har ju jag synpunkter
men det är inte i revisionsberättelsen jag framför dom synpunkterna dom har jag framfört i
rapporteringen inte bara till Mattias Arnelund och Agneta Norgren utan också till vd och
styrelse har det här sammanfattats. Men det hör inte hemma i revisionsberättelsen den typen
av synpunkter som det här avser. Den prövningen har ju RN gjort och sagt att dom delar min
syn att jag hade grund för den här rena revisionsberättelsen i det utförda revisionsarbetet.
Dom har ju tagit del av hela vår dokumentation på dom här 3 åren tror jag det är 70-75 akter.
RN hade inget att invända mot revisionsinsatsen i sig vilket är ett oerhört ställningstagande i
det här. Även om det hittas potentiella oegentligheter eller någonting. Även om det skulle
visa sig att det finns väsentliga fel någonstans i det här så är ju inte det någonting som
påverkar bedömningen av revisionen. Dom har ju prövat om det fanns grund för mina
uttalanden. Har vi gjort ett arbete som är av tillräcklig omfattning. Vi kan inte titta på allt, vi
tittar inte på allt. Frågan är var det enligt god revisionssed, utförde vi den typen av
arbetsinsatser som vi skulle göra för att ha grund för våra uttalanden. Ja är deras slutsats efter
att ha tagit del av allt vårt arbete. Som RN skriver, det innebär i sig att det är ingen garanti för
att det inte finns väsentliga fel. Men den utförda revisionen är utför enligt god revisionssed
och i samband med den har vi inte kommit fram till slutsatsen att det skulle var väsentliga fel
i den presenterade årsredovisningen. Det är det här som är kärnpunkten och det är det som är
prövat av kompetenta personer som har tagit del av all dokumentation.
Det är därför vi kommer helt fel in i det här när vi tittar på en tilläggsupplysning till en
tilläggsupplysning som dessutom är ny och som är komplex och påstår att jag i revisionen
skulle ha förfarit både oaktsamt och vårdslöst när vi faktiskt haft den upp i revisionen och
prövat.
Förhöret avslutat klockan 11.52.
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Brottsmisstanke König
Förundersökning angående misstanke om grovt bokföringsbrott, svindleri och trolöshet mot
huvudman, alternativt misstanke om medhjälp till angivna brott.
Mikael Köning (VD i HQ Bank 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/avslutningsnoteringar) har
givit. En värdering utifrån tillgängliga marknadsdata istället för den teoretiska
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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 var underkapitaliserat från 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 årsredovisningen 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: Ja du har läst igenom vad du är misstänkt för. Vad är din kommentar till det du har läst
igenom?
MK: Att jag bestrider samtliga punkter avseende att jag skulle ha begått något brott.
KN: Kan du utveckla det lite mer, som av vilken anledning?
MK: Nej, jag tycker inte det finns någon anledning det är min enskilda ståndpunkt.
KN: Vad sa du?
MK: Nej det är min ståndpunkt det finns….
KN: Kan du berätta lite om din bakgrund, vad du har sysslat med och utbildning.
MK: Efter gymnasiet då så pluggade jag i USA på college där jag läste i 3 år lite blandade
kurser men i huvudsak med inriktning på nationalekonomi och redovisning. Jag tog ingen
examen där och kom hem till Sverige igen, tror jag, -86 måste det ha varit. Då började jag på
Götabanken som gröngöling och skulle syssla med institutionell försäljning, svenska aktier,
var där i 1 eller 2 år. Sedan jobbade jag på ett privat företag i ett par år därefter var jag i
Österrike, jobbade på två olika banker det var First Austrian Bank och det var 1990. Sedan
jobbade jag på någonting som heter Girocentrale därefter kom jag till HQ 1993 och varit där
sedan dess.
KN: Vad har du gjort på HQ sedan 1993?
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MK: Jag kom till HQ tillsammans med Patrik Enblad, som jag träffade och lärde känna när
jag bodde i Österrike, med syfte att starta upp HQ,s optionsverksamhet. Var en del av det
teamet från -93 till 94 under själva uppstartsfasen när dom skulle rekrytera personal, skaffa
system osv. Tämligen omgående när jag kom hem lämnade jag det teamet och började syssla
med, jag har egentligen sysslat med försäljning det har ju varit min röda tråd genom hela min
karriär, jobbat med kundaffärer inriktad på optioner på optionsmäkleri som man kallar det då.
Det gjorde jag väl från våren 94 till 95 då jag är med att starta upp HQ i New York med
ansvar för försäljning av…., försäljningsansvarig, sålde svenska aktier mot amerikanska
institutioner. Det gör jag fram till -97 då jag kommer hem och åker omedelbart till
Luxemburg för att vara med att starta upp HQ,s Luxemburg verksamhet med ansvar för
aktiemäkleriet där nere. Det gjorde jag fram till 2000 ungefär då jag kommer hem till
Stockholm igen och då startar upp en enhet som heter extern distribution som är en del av
private bank verksamheten, i syfte att egentligen sälja och marknadsföra hela HQ,s produkter
och tjänster till andra instutioner alltså andra sparbanker och oberoende finansiella rådgivare.
Det gör jag fram till 2007 då jag blir ansvarig för hela private banking som det här är en del
av efter att Per Axman slutade. Snabbt då när Patrik plötsligt försvann så blev jag tillfrågad
att bli koncernchef i september 2007.
KN: Har du ingått i styrelsen i?
MK: I styrelsen sedan jag tillträdde i oktober 2007.
KN: Då pratar vi om?
MK: I AB och Bank.
KN: Du var med i båda?
MK: Ja.
BB: Vad är anledning till att man är med i båda dom här?
MK: Jag vet inte det är väl historik, det har väl alltid varit så, men jag vet faktiskt inte.
BB: Har ni själva inom organisationen upplevt att det är någon större skillnad på AB och
Bank, AB är ju egentligen för att innehålla bank respektive fondverksamhet?
MK: Du menar organisationen?
BB: Då menar jag ledningen.
MK: Jag kan ju bara tala för mig själv, i och med att jag var vd i båda organisationerna
Banken och AB:t så är det klart att då är det svårt att hålla isär dom rollerna då man har båda
uppgifterna.
BB: Jag har sett att i styrelseprotokollen är det ofta gemensamma styrelsemöten, Bank och
AB har styrelsemöte samtidigt.
MK: Njaa det tror jag är en missuppfattning. Banken har ju alltid haft separata styrelsemöten,
alltså det är nog missuppfattning tror jag. Sedan är ju större delen av Bankens styrelse, sitter
ju också i AB,s styrelse så det är kanske där då, det är samma namn som figurerar med vissa
få undantag.
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BB: Har du någon känsla för då att ni har haft styrelsemöte i dom olika organisationerna att
det har avhandlats olika frågeställningar beroende på att det är AB eller Bank som har haft
styrelsemöte?
MK: I Banken finns det då vissa formella saker som ska avhandlas som kreditärenden ja det
vet ni själva. Alla dom formella bankärenden har tagits i Banken och frågor av mer strategisk
karaktär har tagits i AB:t. Så har ju också Banken fungerat mer som ett, ska vi kalla det,
förbereder vissa större ärenden.
KN: Om man läser i årsredovisningen för 2008, för HQ, så framgår att man har fattat ett
beslut att avskilja en del av tradingportföljen. Vad innebär det här beslutet att man skulle
avveckla tradingportföljen, man kallar den FC-portföljen?
MK: Jag måste bara, när bandspelaren är igång, ni måste förstå att jag har varit borta från
Banken sedan maj 2010. Jag har inte släppts in i något avseende så jag har heller ingen
information, så när det kommer till saker som blir mer av gissningar så måste jag nog
reservera mig för jag har inte fått tillgång till för att kunna svara på alla frågor. Men över till
din fråga….
KN: När du ändå är inne på det där, har du någon kontakt med din gamla arbetsgivare idag?
MK: Väldigt sporadiskt genom vissa punkter då kring civilrättsprocessen, ja det var sista maj
sedan har det varit knäppt tyst. Ja din fråga var kring avvecklingen.
KN: Vad innebar det här beslutet att man skulle avveckla FC-portföljen?
MK: Vad innebar var ju att man ville avveckla den typ av egenhandel som bedrevs vid
tidpunkten då jag tillträdde. Man vill då mer gå tillbaks till mer traditionell vad man kallar för
market maker dvs. ställa likviditeter i marknaden. Den här rena att ta positioner i alla möjliga
typer av instrument på ren spekulation ville man då finita så det var väl egentligen det som
var tanken att det skulle då monteras ner över tiden.
KN: Vad jag förstår finns det två olika sorters tradingportföljer inom HQ. Man delar upp och
kallar den ena för FC-portföljen och sedan fanns det en annan portfölj.
MK: Ja men det var det jag pratade om det som då fanns vid tidpunkten den typ av
verksamhet ska avvecklas. Då fanns det ju naturligtvis långa positioner det ju positioner med
löptid fram till 2011 tror jag. Tanken var här att skulle sakta men säkert över tiden monteras
ner medans den löpande verksamheten skulle mer gå över till traditionell market making dvs.
tillhandhålla likviditet i marknaden, det var den uppdelning som gjordes.
BB: Jo men det här med att den skulle avvecklas över tiden var alltså strategin att man skulle
låta positionerna löpa succesivt då?
MK: Ja precis det var ju naturligtvis det här skulle ske…..ja…man skulle inte då…
BB: Man kan tänka sig att antingen man säljer en position eller också att man väntar till
löptiden inträffar.
MK: Ja tanken var att det fanns positioner fram till 2011 så det var ju den bortre tidpunkten
när man då kommit överens om att det här skulle vara avvecklat till fullo. Men fram till dess
måste ju portföljen manageras alltså dom risker i portföljen, det har aldrig talats om någon
strikt tidpunkt utan det var ju dom positioner som fanns måste ju skötas och manageras.
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BB: Jag har också sett uppgifter om att man haft tankar på att lägga portföljen i en fond.
MK: Ja det stämmer bra, det var ju någonting som jag fick på mitt bord. Det var ett projekt
som var framarbetat av den tidigare vd:n. Det var väl ett av dom första ärendena som jag hade
att handlägga då. Tanken var då att man skulle flytta in den här verksamheten i en hedgefond
av det hela och sedan skulle man gå ut på marknaden och ta in kapital då, det var en tanke.
Men mellan den tanken, nu pratar jag historik som jag inte har någon koll på, däremellan så
kommer ju….förändras ju marknadsförutsättningarna och då har vi ju ingen möjlighet att
genomföra det här projektet. Det fanns inga förutsättningar att ta in kapital på öppna
marknaden.
BB: Vad var det som hände?
MK: Ja vi går ju in i 2008 som var ett väldigt tufft år på global basis så det fanns inget
intresse att stoppa in pengar i en ny hedgefond därigenom var man tvungen att skrinlägga
dom planerna vilket jag också kommunicerade, tror jag, tidigt på vårkanten redan 2008.
KN: Det här att avveckla portföljen vilka var det, du sa man, men vilka personer var med och
beslutade om det?
MK: Ja det är väl ett styrelse…..jag antar att det är ett styrelsebeslut.
KN: Var du själv delaktig att arbeta fram det här förslaget?
MK: Nej förslaget men ställningstagande ja absolut att vi skulle gå över till en traditionell
market maker, absolut det var jag en förespråkare för i alla högsta grad.
KN: Det fanns väl någon process innan man kommer fram till det här beslutet att nu
avvecklar man. Vilka deltog i det och varför beslutet tas?
MK: Jag försöker förstå vad du är ute efter här men mitt uppdrag när jag blev tillfrågad att ta
det här jobbet det var ju att bygga en sparande verksamhet. HQ hade ju under ett antal år
utvecklats från att vara en utpräglad institutionell aktör dvs. med fokus på tjänstemannastyrda
pengar, om man skall kalla det så, mot att gå mer att arbeta mot privatpersoner det var ju mitt
uppdrag. I det perspektivet så var väl det rätt logiskt att också avveckla den typen av
verksamhet som var mer att ta positioner för egen räkning och gå mer över till en verksamhet
som handlade om att handha likviditet i marknaden. Men nu pratar vi om saker som hänför
sig till 2007 och 2008 så ska jag kunna svara på det i mer detalj så måste jag nog gå tillbaks
och titta på den dokumentation som låg för handen det är länge sedan.
KN: Okej, du nämnde i början att det fanns positioner som gick till 2011. Den tidsperiod som
var tänkt att avyttra det här var det fram till att positionerna gick till lösen eller?
MK: Det var nog så det var sagt att det här ska göras…vad vi gjorde, som jag kommer ihåg,
det var ju att vi….det här måste ju också ha varit 2008….var ju att vi begränsade möjligheter
att förlänga, ta positioner som var längre än 2011, också tog bort möjligheter…. Alltså
begränsade det mandatet som avsåg den här handeln man tog bort, det fanns tidigare mandat
att handla i räntor och i valutor dom togs bort. Vi begränsade möjligheten att handla i likvida
aktieinstrument som också hade varit ett mandat, mandatet hade varit extremt brett i stort sett
vad som helst så det beskars ju då. Man förbjöd att förlänga positionerna utöver dom
positioner som fanns tanken var ju att det här skulle avvecklas succesivt under 2011
….ohörbart… så uppfattade jag det.
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KN: Vem var det som var ansvarig och skötte den här portföljen?
MK: Det var Fredrik Crafoord som fick ansvaret att sköta den.
KN: Var han ensam om det eller var det någon me?
MK: Han hade ansvaret sedan hur han delegerade det dagliga arbetet det låg inom hans
mandat att hantera.
LL: Det fanns ju ett antal portföljer har vi sett, 8-10 stycken, dom andra portföljerna är det
market making helt och hållet då?
MK: Ja, alltså då är ni nere på mikronivå men det fanns ju….. olika handlare hade ju egna
portföljer och olika handlare olika ansvar, någon skötte kanske handeln i SKF eller i banker
så att det var väl så tanken med att dela portfölj så att man kunde titta på….
LL: Men var det tradingverksamhet i alla portföljerna?
MK: Alltså dom här begreppen tycker jag….jag vill inte gå i polemik på begreppen utan
generellt sett var det en uppdelning att HQ skulle sluta med den typen av verksamhet som
man hade bedrivit. Tanken var nu att man skulle gå över mer åt att driva det vi kallar för
market making som också är att vara trading, så att jag tycker att dom här begreppen ska vi
sluta med, i syfte då att tillhandhålla likviditet i marknaden att ställa tvåvägs priser. Dom här
olika portföljerna som fanns var då, antar jag, kopplade till olika individer på deras mandat.
LL: Men dom andra portföljerna dom skulle vara kvar då i fortsättningen det var inte dom
som aktuella för avveckling utan det var bara FC-portföljen då?
MK: Ja igen då utan att kunna gå tillbaks och kolla exakt nu när du vill sätta fingret på en en
specifik fråga så är det så att jag generaliserar lite grann för FC-portföljen avsåg… det är ett
begrepp sedan om det var 1 portfölj 2,3 det har jag ingen aning om och kommer inte ihåg.
Men FC-begreppet avvecklingsportföljen avsåg en viss typ av positioner som skulle
avvecklas över tiden mot 2011.
KN: Var det här en lönsam portfölj, nu pratar jag då om slutet 2008 och 2009?
MK: Du menar alltså inte historiken utan du menar just…. Alltså historiskt har ju HQ bedrivit
trading……vid tidpunkten vid tillträdet hade ju HQ 14 år utan någon förlust i tradingen så det
har ju naturligtvis historiskt varit en väldigt lönsam verksamhet.
KN: Men den här delen som då skall avvecklas, som beslutades i slutet av 2008, var den
lönsam?
MK: Historiskt ja.
KN: Ja men under 2008 och 2009 då?
MK: Neej det var väl den inte igen då med reservation för att jag måste gå tillbaka och titta på
papperna. Men jag tror att vi förlorade pengar…tradingen…ja ni har ju naturligtvis all
dokumentation, men var det inte så att tradingen förlorade och hade förluster…. I alla fall….
Tradingen på HQ när jag tog över 2007, Q4, var ju förlust om jag inte missminner mig. Jag
tror att…ja det där vet du ju själv jag har inte dom siffrorna, jag kan inte komma ihåg. Men
2009, Q4, var ju ett väldigt dåligt kvartal kommer jag ihåg då förlorade vi väldigt mycket
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pengar.
KN: Min fråga är inte om det är några få miljoner utan om det är stora eller mindre förluster?
MK: Q4 2009 var ju ett mycket dåligt kvartal, jag tror vi förlorade 50 milj kr om jag inte
missminner mig.
KN: Menar du då att det var det enskilt största under 2008 och 2009?
MK: Absolut det är min minnesbild vilket vi var väldigt mycket tydliga med mot marknaden.
KN: Kommer du ihåg hur portföljen såg ut då årsskiftet 2008/2009 jämfört med årsskiftet
2009/2010 var den större eller mindre?
MK: Det där är en omöjlig fråga att svara på om man inte få gå tillbaks och titta på papperna
och det är frågan hur du definierar stor?
KN: Ja jag menar omfång.
MK: Är det antal olika instrument eller är det….det är en väldigt svår fråga att svara på.
KN: Den kan du inte svara på?
MK: Nej då måste jag naturligtvis ….ohörbart… för ett stort omfång kan definiera på många
olika sätt.
KN: Det finns något som kallas för måndagsmöten i HQ. Kan du redogöra lite för vilka som
deltog och vad som avhandlades på dessa möten.
MK: Måndagsmötena var en….där deltog Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, jag själv och Fredrik
Crafoord mestadels kan också ha varit någon annan om något speciellt skulle dryftas. Det där
var väl ett möte där vi träffades och diskuterade allehanda ting kring verksamheten. Det var
ett bra tillfälle för mig att avrapportera och prata med mina två ordföranden om vad som
händer.
KN: Har det förts någon diskussion i den gruppen om att stänga ner hela eller delar av den
s.k. avvecklingsportföljen?
MK: Det har löpande diskuterats allehanda ting och mycket kring tradingen och väcka frågor
i den här gruppen. Det där måste du nog specificera mer exakt för att jag ska kunna svara på
den frågan. Det är 2 ½ år sedan jag satt i dom där morgonmötena vi har diskuterat trading i
många former.
KN: Det har framgått i förhör och andra delar att det i december 2009 framkommit förslag
om att eventuellt stänga ner portföljen hela eller delar är det någonting som du kommer ihåg
som har diskuterats?
MK: Det har jag en klar bild av och det var som jag sa till dig det var ju ett kvartal som vi
förlorade väldigt mycket pengar. Jag anförde på det mötet att, i en generell diskussion vill jag
dock poängtera, det kanske kunde vara ett bra tillfälle när vi ändå hade ett så uruselt resultat
att kanske passa på att stänga ner och minska omfånget på tradingen.
KN: Nämndes det några belopp, siffror eller?
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MK: Nej det kan jag inte påstå utan syftet var att man skulle passa på då att i förtid stänga
positioner för att få ner omfånget. Sedan vad det då skulle få för ekonomiska konsekvenser
det var av hypotetisk karaktär men jag förde upp den frågan på agendan det stämmer men
mer som av en tillfällighet än taktiskt resonemang.
BB: Hade du innan detta möte ventilerat den här frågeställningen med någon annan, att du
skulle ta upp det?
MK: Ja det hade jag gjort jag hade dryftat det här med Fredrik Crafoord att när vi ändå, som
det såg ut då, passa på att i förtid stänga ner positioner.
BB: Fördes det något resonemang mellan dig och Crafoord om vad konsekvenserna skulle bli
av att stänga exempelvis halva portföljen?
KM: Nej det där har jag också läst i bok o.d. det där vill jag inte kännas vid och heller inte att
vederbörande skulle ha fört resonemanget det var faktiskt jag som förde upp det.
BB: Ja det är ju väl känt att Crafoord då beträffande mötet den 14 december berättar att han
och du dryftade den här problemställningen innan mötet och att Crafoord då hade kommit
fram till att stänger man halva portföljen så skulle det kosta 150 milj och att det var det
förslaget som då framfördes på måndagsmötet den 14 december. Vad är din ståndpunkt, är
det att detta resonemang har inte förekommit eller att du inte mins det?
MK: Jag tycker att jag är supertydlig med det att med anledning av att vi hade ett extremt
dåligt kvartal och att vi förlorade väldigt mycket pengar, som är allmänt känt och
kommunicerat, att man skulle passa på och ta det tillfället i akt och i förtid stänga ner ett antal
positioner.
BB: Men när du då föreslår en sådan sak på det här måndagsmötet menar du då att du inte har
på något sätt reflekterat över eventuella konsekvenser av att stänga ner?
MK: Absolut det är klart att man har reflekterat över det. Men att kunna för ett sådant
resonemang måste man kunna göra tycker jag i ett företag, alltid diskutera olika alternativ.
Jag förde det på tal och jag fick inget gehör på den frågan och….
BB: Vad var det du sa på mötet då och på vilket sätt kände du att du inte fick gehör?
MK: Ja precis som jag nu framfört, jag förde fram det på exakt det här sättet.
BB: Vad sa dom andra, om du säger att du vill –är det inte bra att kanske stänga ner en del av
portföljen? Om du inte får gehör för det kan man tänka sig att dom andra hade någon form av
argument eller synpunkter. Kan du redogöra för….
MK: Det blir ju spekulation vad andra har sagt och uttryckt sig och det vill….och det finns så
många andra som spekulerar i saker och ting. Jag kan bara tala om att jag framförde detta, jag
fick ingen support från mina två ordföranden i den frågan och därmed så…..
BB: Din ordförande i den frågan, det fanns ju två ordföranden?
MK: Ja det var ju Mats och Stefan som satt då, det var ju dom två som var med på mötena.
BB: Har du läst Carolina Neuraths bok?
MK: Absolut.

Förhör med König, Mikael; 2011-12-14 09:45 diarienr: 9000-K1634-10

232

BB: Då har du förmodligen läst om mötet den 14 december?
MK: Absolut.
BB: Som finns på sidan 142-144 i den boken. Du menar att det är en oriktig beskrivning?
MK: Absolut, som jag beskriver det var så det gick till dom beloppen som nämns där är inte
korrekta.
KN: Var det några andra belopp som nämndes då?
MK: Ja väsentligt mycket lägre.
BB: Väsentligt lägre?
MK: Men det hade ingenting….det var….det är därför jag inte vill ta upp det för det hade
ingenting….det var bara….man vet inte om man stänger någonting för du har ingen aning
vad det kostar, det blir bara spekulation. Det viktiga här är, som jag tycker då, att det fördes
på tal att ta den möjligheten då kan det vara ett bra tillfälle att ta detta. Sedan vad det skulle
resultera i det är bara spekulation.
BB: Jag har läst en del dokument i KPMG-akten då får det intrycket att i kommunikationerna
mellan HQ och KPMG så framförs från HQ;s sida att den stängningen av portföljen är på
gång och det löper enligt plan. Ett sådant här resonemang den 14 december att stänga
exempelvis som Crafoord säger halva portföljen ligger i linje med en avsikt att stänga ner
portföljen. Har du några som helst funderingar eller hågkomster avseende just det här med att
stänga ner portföljen hösten 2009?
MK: Alltså planen var ju klar det här ska ju monteras ner med en ultimat bortre gräns 2011.
Det fanns ju inget annat beslut taget att så inte skulle vara fallet. Jag vet inte riktigt vart du
vill komma för det finns….det går inte…..det är ingenting som går stick i stäv med
ambitionsnivån eller planen så att ja…….
BB: Nej jag tänkte bara det fanns som ser det en viss samstämmighet i en önskan inom HQ
att avveckla FC-portföljen och ett resonemang i december på ett måndagsmöte om att också
stänga ner en del….
MK: Vilket jag också säger här att jag har fört upp det på agendan. Men det händer är att
Crafoords version skiljer sig från min version men samstämmigheten är att jag anförde att det
kunde vara bra tillfälle när det ändå ser så dåligt ut.
BB: Varför tror du att Crafoord har den versionen om den nu är felaktig att han då bedömer
att halva portföljen ska kosta 150 milj att stänga?
MK: Jag kan inte spekulera i vad Crafoord har haft för grund för att framför det på det sättet.
BB: Men du menar alltså att du och Crafoord har inte innan mötet resonerat om vad det
eventuellt skulle få för ekonomiska konsekvenser att stänga halva portföljen eller delar?
MK: Jag har angett min version hur det gått till väga resten är bara spekulation, jag kan inte
spekulera i….
BB: Men nu frågade jag egentligen om resonemanget mellan dig och Crafoord innan mötet
och det är väl inte så mycket spekulationer i min fråga?
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MK: Nej och jag har också svarat på det att vi diskuterade det här och jag informerade honom
om att jag hade för avsikt att föra upp det på agendan och informera om det och att jag också
gjorde det.
KN: På vems initiativ kom frågan upp att stänga ner?
MK: Jag skulle hävda att det var på mitt initiativ.
KN: Var det någon mer än du som var inne på samma att stänga ner?
MK: Ja eller jag och Crafoord hade väl samsyn i det att det kunde vara bra tillfälle.
KN: Varför blev det inte så?
MK: Därför att det var mina två ordföranden som inte tyckte det var en bra idé och deras
argument för detta det måste dom få anföra det vill jag inte spekulera i.
KN: Men dom måste väl ändå sagt någonting till dig vid det här mötet varför dom inte ville
att det skulle stängas ner?
BB: Portföljen ska ju avvecklas och det här verkar ju vara ett steg i rätt riktning att avveckla
en del. Om du inte får gehör för detta från styrelseordförandena som sitter där det är dels HQ
AB och dels HQ Bank så kan man eventuellt tänka sig på något sätt inte bara sa nej utan
kanske också hade någon förklaring eller fundering.
MK: Som jag sa då, den här typen av förtida avveckling, vi vet ju inte vad konsekvenserna av
en sådan blir. Det står skrivet i stjärnorna.
BB: Du menar att, är det osäkerhetsmomentet som gör det då eller?
MK: Ja så är det ju och risken för kostnaden för en sådan sak eventuellt, det blir en kostnad.
KN: Men vad var det svar du fick av styrelseordförandena?
MK: Jag kommer inte ihåg hur den diskussionen gick men att det var….jag fick inget….fick
inget gehör för….fick inget gehör för det förslaget eller det resonemanget.
BB: Jag förstår. Men när man då har den här osäkerhetsfaktorn typ att det skulle kosta dvs. att
man får ut mindre än det bokförda värdet och då nödgas ta upp en realiserad förlust så…. Det
finns ju ett antal kontrollstationer där som man då kan begagna sig av. Man kan titta på
bokfört värde kontra edgen då t.ex. eller rättare sagt marknadsvärdet man ser edgen man kan
tänka sig att vega analyser kommer in i sammanhanget. Att man helt enkelt funderar på –okej
nu har vi dom här positionerna och bokförda värdet är si och så. Om vi nu tittar på
marknadsvärdet idag så ser vi att det eventuellt kan vara en diskrepans där. Men några sådan
analyser, funderingar jämförda med vega och…det gjorde ni alltså inte?
MK: Nej absolut inte. Det ingår heller inte kanske i mitt uppdrag att vara nere på den
mikronivån utan det här var ju ett möte mellan fyra personer och ett forum där vi diskuterade
väldigt mycket saker kring verksamheten. Man måste kunna för upp resonemang utan för den
delen ha gjort en total konsekvens analys. I det här fallet anfördes ett resonemang, fick inget
gehör för detta och då fanns det heller ingen anledning att fördjupa sig i vilken position ska
man stänga hur ska det se ut om man ska stänga. Det är ju… som ni själva har sett
positionerna var ju rätt komplext, det var ju ingen lätt materia det här när man kommer ner på
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just positionsnivå och där befann jag mig inte.
LL: Men om man nu stänger en position i förtid då borde rimligtvis dom priser som finns i
marknaden mer aktuella än om man tänker behålla den en längre tid.
MK: Ja, om det finns något pris i marknaden.
LL: Ja och det har ni ju kontrollerat ni har ju gjort t.ex. sådana här…
MK: Nu pratar vi om ett möte här där vi inte satt och tittade på skärmar utan förde ett
resonemang beroende på vilka positioner man ska stänga och vilka priser som kommer att
ligga för handen så är det oklart vad konsekvenserna blir. Jag tror det var där vi befann oss
om du ska prata värderingar så är det en annan fråga tror.
LL: Vi ser ju att det kontinuerligt gjorts vega sammanställningar bl.a. Här har vi en sådan
som du har skickat till Stefan Dahlbo den 11 januari. Bakom så finns det ett Excell blad, där
finns det ju hur vegat ser ut vid ett stort antal tidpunkter under året fram till… eller under sista
kvartalet och fram till den 11 januari. I början av december, den 9 december så var vegat
minus 363 miljkr. Är det inte sådan här tal som kommer upp till diskussion när ni planerar att
stänga portföljen. För vegat handlar ju om…jämfört priser i marknaden med teoretiska
volatilitet och i rak volla.
MK: Nu är vi inne på extrem komplex materia och jag är verkligen inte…jag har ingen
möjlighet att gå in i den diskussionen på den här nivån. Det kräver väldigt mycket mera
arbete och för mig bakgrundsinformation. Jag klarar faktiskt inte av det vid här mötet, jag kan
inte ge mig in på det här. Jag ledsen det går inte.
BB: Om jag pratar edgen rent allmänt så har vi sett att det sker en edge mätning på daglig
basis under ganska lång tid. Har du tagit del av sådana här edge rapporter och siffror? Man
kan tänka sig att du får reda på att edgen är 600 eller vad som helst.
MK: Alltså edgen rapporterades ju på den dagliga riskrapporten som jag fick, den har ni
naturligtvis sett och analyserat i detalj den var extremt omfattande med massor av
information där edgen är ett begrepp så det är riktigt den har jag fått på dagligbasis.
BB: Har du varit medveten om att edgen då, oavsett om det är ett perfekt mått eller inte,
enkelt uttryckt speglar skillnaden mellan bokfört värde och marknadsdata/marknadsvärde?
MK: Alltså edgen är ju någonting som…är ju ett begrepp som löpande inte har använts därför
att det är trubbigt begrepp och har heller inte åsatts något stort värde i den löpande
rapporteringen förutom att det är en siffra. Den har egentligen aldrig varit föremål för analys
eller någon typ av konsekvens resonemang kring från instanser i organisationen.
BB: Har du förstått att edgesiffran är då en jämförelse mellan bokförda värden och
marknadsdata.
MK: Absolut.
BB: Det har du förstått?
MK: Absolut. I den mån som den data som ligger till grund för beräkning är relevant.
BB: Jo jo, men det har inte med edgebegreppet att göra.
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MK: Nej inte med begreppet men dess absoluta värde och dess relevans för bedömning av
vissa påståenden.
BB: Om du har gjort den bedömningen att edgemåttet/siffran inte är relevant eller felaktig,
säg vad du vill, vad var det i så fall den uppfattningen grundade sig på?
MK: Ja det är ju…till en början med är det ju den information som jag har fått att.….jag har
också fått från att begreppet är, ja jag har inte orden på det hela men att….. Pga. den data som
har legat till grund, beräkna edgen så har den, har den getts låg trovärdighet som ett mått. För
det görs inga korrigeringar av edgen det har varit ett rått mått med den indata som funnits vid
handen om det har funnits data över huvud taget och kvalitén på den datan.
BB: Har du fått någon information om att edgemåttet, om man tittar en viss given dag då kan
vara otillförlitligt pga. vilka faktorer exempelvis att det skulle saknas data i en viss position?
MK: Alternativt att det finns priser som inte är relevanta, representativa för marknaden.
BB: Har ni vid något tillfälle, såvitt du vet, kontrollerat just det här med ….ohörbart… dom
priser som åsattes eller fanns var relevanta eller inte?
MK: Ja faktiskt. Det mailet fanns, ni har hittat det, det var fantastiskt. Ja har ställt den frågan
till risk vid ett tillfälle såvida det är ett relevant begrepp och bett dom kommentera kring
edgen. Jag har fått ett svar där dom säger att edgen är….det finns ingenting, ja dom beskriver
då hur det här måttet ser ut och dom pekar på att det är extremt låg trovärdighet enskild data
kan påverka på ett visst sätt.
BB: När det gäller storheten vega istället vad har du för uppfattning om det?
MK: Vegamåttet är ju någonting som kom in väldigt sent i som begrepp. Det är först på
vårkanten 2010 som vega åsätts någon relevans och börjar följas upp. Det sammanfaller
väldigt väl med den tidpunkt när jag de facto tar tag i det här och inser att vi måste vidta
åtgärder, våren 2010.
LL: Men vi har här en vega analys som avser trading, 091221, som…. Det är alltså ett mail
som du skickat till Agneta Nordgren. Det står så här, det är vidarebefordrat. Det framgår
beträffande dom här DAX-positionerna med lösen i juni 2010 så har man konstaterat ett vega
om minus 30 milj.
MK: Det kommer jag faktiskt ihåg så det kan jag kommentera. Det här var om jag inte
missminner mig…
LL: Det blir ju också resultateffekt på 240 milj under 2010….
MK: Ja alltså jag kan inte siffrorna som du säger…det kan jag inte kommentera för det är jag
inte kompetent att göra men däremot kan jag kommentera den här företeelsen, jag tycker det
är bra att du tog upp den. Det är ju så här att vad det här handlar om, om jag inte missminner
mig, så är det så att det fanns en process vad det gäller….i kontrollprocessen mellan trading
och risk så fanns det någonting som vi kallade eskaleringsprocessen. Trading satte sina egna
volatilitetsmått för att bedriva sin verksamhet och risk har ju till uppgift att kontrollera dom
här måtten och det görs med olika frekvenser. Varje månad gjorde man en formell
avstämning. Då är det som så är det så att risk och trading om dom inte är överens eller
kommer dom överens och hittar och tycker att det är en okej nivå så är det okej. Om dom inte
kommer överens så eskaleras frågan uppåt i organisationen. Det här ju precis en sådan sak,
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jag kommer ihåg det här mycket väl för att jag var på semester och fick då att det
uppenbarligen var en deskripans mellan trading och risk i ett antal positioner och dom
eskalerade frågan upp till mig vilket har hänt vid två tillfällen om jag inte missminner mig.
Det ena var då här och det andra var i mars, tror jag, 2010. Jag var ju på semester så jag bad
då Dahlbo kliva in och göra den, vara delaktig i den processen. Det här är ju för mig, är ju en
situation där det dyker upp ett issue som adresseras och sedan leder till något typ av
konsekvens, jag kommer ihåg det där.
LL: Kommer du ihåg vad det ledde till för konsekvens?
MK: Nej det gjorde jag inte utan att det var någonting som avhandlades mellan Dahlbo,
tradingen och risk antar jag.
LL: Men vegat är ju ett mått på skillnaden i er värdering jämfört med marknaden med rak
volatilitet.
MK: Nej det är det väl inte, är det verkligen så nej nu ska jag inte gå in på det men jag tror att
du har fel. Vega är väl ett mått på…
LL: Vid varje volla om man säger vid varje procent.
MK: Vega är väl, vega har absolut ingenting att göra med det du säger utan vega pratar väl
om effekten av förändringen av volatilitet.
LL: Ja men här har man…man jämför här marknadspriser med priset , både eller med
teoretiska volatiliteter. Man har då också räknat ut hur resultateffekten skulle ha blivit om
marknadens priser ha fått gälla på er portfölj. Då hade det blivit en förlust på 583 milj på
DAX-optionerna under 2010.
MK: Det här igen jag kan inte gå in på det här…
LL: Skulle man ha räknat med rak volatilitet och tagit dom priser som fanns ATM alltså nära
index så skulle det ha kostat 240 milj, det är ju vad som framgår av den här framställningen.
MK: Ja som sagt jag kan inte, det är omöjligt för mig att bemöta det här vid sittande bord.
Den här däremot kan jag kommentera den händelsen vilket jag tycker är en del av den interna
kontrollprocessen.
BB: Om man då åter kopplar till det här mötet den 14 december så kan man ju tänka sig en
situation att om funderar på att stänga exempelvis halva portföljen. Man har också underlag i
vad skulle det kosta om marknadspriserna är dom som kommer att inträffa. För mig ter det
sig ganska naturligt att man funderar lite grann på kostnaderna också men det menar du att
det har man inte gjort?
MK: Det var inte det jag sa. Jag sa att jag anför ett resonemang att det var ett bra tillfälle att
passa på och till fördel att stänga ner positioner. Att det då skulle kunna få konsekvenser
rent……men vad dom skulle bli det är att spekulera.
BB: Varför var det ett bra tillfälle då?
MK: Därför att vi hade ett dåligt kvartal vi vill ju passa på.
BB: Blev det någon….. Man kan tänka sig då att istället för att då sälja ut halva eller avveckla
halva portföljen så skulle man kunna tänkt sig det scenariot att man gör en nedskrivning
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också istället då för att eventuellt anpassa bokfört värde till marknadsvärde.
Är det någonting som du har hört talas om?
MK: Nej.
BB: Vi har en uppgift om att det sker en nedskrivning under Q4 i portföljen alltså inte en
avveckling utan en nedskrivning av värdet, bokfört värde. Är det någonting som du har hört
talas om?
MK: Nej det känns som att…. Men det är väl i så fall en funktion av den
eskaleringsprocessen i så fall.
Det tror jag….är det så att tradingen har en uppfattning och risk en annan uppfattning och
kommer inte överens. Man eskalerar frågan upp till nästa nivå och man säger att ni måste
korrigera volatilitetsnivåerna då får det en resultateffekt om det är det du pratar om i så fall.
Men det är ju en del av den kontrollapparat som fanns inbyggd och som har skett vid två
tillfällen mig veterligen, den här och i mars. I varje fall har jag inte varit med om att göra en
nedskrivning det är för mig ett okänt begrepp.
KN: I så fall skulle det vara ett resultat av när det är olika uppfattningar eller?
MK: Ja som är en del av den dokumenterade kontrollprocessen, trading, risk är överens,
eskalera frågan, diskuterar och i det här fallet uppenbarligen så gick man på risks linje och då
gjorde korrigeringen i det papper som inte uppfyllde dom kriterier som ställts. Så ska det ju
vara, då funkar systemet.
LL: Men du har alltså inget minne av att det ska ha skrivits ner vollan på något instrument så
att det skulle ha haft någon resultateffekt?
MK: Ja men det påstår ni att haft här så att då är det väl korrekt och det är väl som jag sa
här…
BB. Nej jag ställde mer en fråga där.
MK: Jaha, nej men som jag sa då om så är fallet är väl det, så funkar systemet. I och med
Stefan Dahlbo var den som drev, tog det caset så är det i så fall han som kan svara på om det
gjordes någon korrigering vid det specifika tillfället.
KN: Fanns det något mandat för att ta förluster i den här stängningsportföljen och eventuellt
hur stora dom var?
MK: Jag vet inte hur jag ska svara på den frågan. Mandat om det skall finnas några formella
mandat då, protokollförda?
KN: Ja eller informella.
MK: Nu blir det spekulationer och det vill jag inte ge mig in på.
KN: Men….
MK: Ja men det blir ju väldigt mycket spekulationer. Ska jag prata om informella mandat
hur….
BB: Vi vet ju att sedan 2008 så finns det en önskan hos ledningen att då avveckla den här
portföljen. Vi vet också att så inte sker förrän 2010 då. Vi har ju fått en förklaring från en av
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dom som vi har hört om anledningen till detta.
Jag får väl då säga att fr.o.m. nu gäller yppandeförbud om förhöret och vi antecknar det i
protokollet.Då är det på det sättet att Crafoord som skötte den här portföljen han har då
uppgivit att han fick då dom direktiven att portföljen ska avvecklas utan förlust, utan
nämnvärda förluster. Det har du säkert läst att han har sagt. Det innebar att för att kunna
uppfylla den här målsättningen så blev det ju då på det sättet att positionen, man var tvungen
att rulla på ett antal positioner. Då minskar ju inte portföljen om man flyttar en, ersätter en
position med en annan position, så minskar ju då kanske inte portföljen. Vad som i stället
sker är ju den eventuella konstaterade förlusten i en position som avvecklas den matchas då
av att samma bokförda värden flyttar över till nästa position som då har inhandlats för ett
visst pris men åsätts ett annat pris som blir ett plus istället alltså dag-1 resultat. Låter det helt
obekant för dig det här? Ta exemplet att du har någonting som kostar som är bokfört värde
100 och sedan säljer du det för 80, kanske löptiden har gått ut. Sedan köper du en likartad
position för 80 samma dag men åsätter den här positionen 100 då har det uppkommit ett s.k.
dag-1 resultat på 20. Den här konstaterade förlusten på 20 vägs ju av det här dag-1 positiva
resultatet enligt bokföringen på 20 som blir noll där. Det är att rulla en position över till nästa
position och resultateffekt noll. Är det någonting som låter väldigt obekant för dig alltså
själva systematiken, möjligheten i sig eller det faktum att HQ möjligen kan ha använt sig den?
MK: Ja absolut att HQ skulle ha använt sig av den tekniken det bestrider ja å det kraftfullaste.
BB: Du menar att rullningar har inte förekommit?
MK: Rullningar begreppet rullningar är ju någonting som du nu har infört här…
BB: Jag har inte….
MK: Ja men absolut, ja men jo för det du pratar om här nu det bestrider jag att HQ skulle ha
gjort detta, det får i så fall stå för Crafoord om han har gjort det på det sättet.
BB: Menar du att Crafoord skulle ha kunnat göra någonting som då organisationen, styrelsen,
vd in skulle ha känt till är det så du menar eller?
MK: Jag bestrider att jag skulle ha känt till att han haft ett mandat att göra på det här sättet du
beskriver det bestrider jag på det kraftfullaste. Det som jag när du pratar om att rulla här, det
du pratar om det är ju för mig att hedga positionerna. Om du hade långa positioner i 2011 så
måste du löpande skydda den positionen om du har ett skydd som ligger i december som
sedan förfaller då måste du naturligtvis flytta det skyddet in i januari osv. så ätt där tror jag….
BB: Jag talar inte om hedgning faktiskt.
MK: Ja men det du beskrev för mig det är vad jag kallar för hedgning. Om min hedge
förfaller här borta mot det som ligger långt borta…
BB: Det är väl snarare syftet med rullning då att man…..
MK: Hedgar.
BB: Ja, men jag talar om själva rullningen men du talar om…
MK: Det som du kallar för en rullning i syfte som du beskrev har jag då levt i tron har varit
ett sätt att flytta hedgen framåt i tiden mot slutmålet. För när hedgen förfaller har du ju en
naken risk i marknaden, så får det inte vara. Skyddet måste ju flyttas med sig framåt. I
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övrigt….
BB: Låt oss säga så här man har en position som man önskar avyttra men den latenta förlust
som ligger i denna position, låt oss säga skillnaden mellan bokfört värde och vad man tror att
man kan få ut. Den här skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde den innebär ju då
att när man realiserar/avyttrar positionen så uppstår det ju bokföringsmässigt en förlust.
MK: Eller en vinst förhoppningsvis.
BB: Ja men t.ex. en förlust. Låt oss ta det exemplet, det är ju ändå förluster som vi i slutändan
har här i HQ-utredningen, ja det slutar med minus 1,2 miljarder.
MK: Ja men det är något helt annat hoppas jag, det har ju ingenting att göra med den löpande
hanteringen. Stänger man ner någonting abrupt från en dag till annan då får man ta det pris
som erbjuds.
BB: Utan att då blanda in andra komponenter typ kostnad för forcerad avveckling, vad jag
talar om är att avveckla en position som där det finns en diskrepans mellan bokfört värde och
marknadsvärde. Enligt Crafoord om man ska göra det här utan förlust så är man då tvungen
att ta en ny position som väger upp den här konstaterade förlusten och då skapas ett dag-1
resultat. Vi ser också i Finansinspektionens…
KN: Är du inne på det resonemanget?
MK: Alltså jag vill inte ge mig in på det resonemanget för det där är Crafoords resonemang.
Vad det gäller hela den här saken med hantering av värdering, dag-1 och allt det där är ju en
otroligt komplex materia. HQ har anlitat en av världens största revisionsbolag för att granska
och titta på de här principerna för handeln. Dom i sin tur tar hem hela portföljen för
granskning, anlitar specialister kring dom här frågorna i London. Jag är hemskt ledsen men
det är där jag befinner mig jag kan inte gå in och diskutera hur vida tillämning av dag-1
resultat, IFRS vad som är rätt princip, jag kan inte det, jag är inte tillräcklig kompetent för
det. Det är väldigt få som har den kunskapen därför blir det väldigt mycket spekulation att nu
Crafoord nu anför att på det här sättet…
BB: Men det har ju även HQ till Fi medgivit. Det framgår ju av deras granskning att
rullningar har förekommit. Du menar att du inte har känt till den saken?
MK: Lika lite som HQ har känt till det, nu hade ju jag inte förmånen att få va med och skriva
den där rapporten så jag har väldigt svårt att backa upp deras….
BB: Men ledningen var väl i vart fall ….ohörbart… att ny positioner togs då i den här
avvecklingsportföljen?
MK: Absolut och som jag sa då vi förlängde aldrig horisonten inga nya…, vi förlängde ju inte
positionerna det kom inte in någonting efter januari 2011. Det är ju att rulla den framför sig
om jag nu får ta det begreppet. Det som du beskriver nu det är att man måste rulla upp
hedgarna mot det här.
BB: Finns det positioner som löper ända till 2011 så kan det ju finnas positioner som inte
löper till 2011 som går ut 2010 eller 2009 eller någonting sådant där. Då kan man eventuellt
tänka sig att om yttersta gränsen för respektive positions avyttrande eller borttagande är just
löptiden. Då kan man ändå föreställa sig att har man en portfölj som då har löptider mellan
2008-2011, alltså olika positioner, att den här portföljen sammantaget då krymper pga
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tidseffekten.
MK: Absolut det kan vara rimligt att tro på det sättet. Det viktiga för mig var ju att när jag
fick ansvaret för den här verksamheten att vi kraftfullt beskar, skar ner tradingmandatet, som
jag sa fick vi inte förlänga positioner med tid för det vore ju att rulla det framför sig, som jag
hävdar. Man tar det framåt i tiden ett åt till, ett år till…
BB: Men du talar om positionen som om du åsyftar portföljen.
MK: Absolut det är portföljen jag pratar om.
BB: Ja men du sa positionen. Man kan tänka sig att man inte får förlänga en position när den
har förfallit man går inte in i nästa och förlänger den tidsmässigt den här.
MK: Precis portföljen hade ju en bortre gräns på 2011, den fanns ju där när jag tillträdde.
Sedan dess sa vi att ni får inte förlänga durationen bortom denna tidpunkt. Det var ett
tydligt…, vi beskar dom den möjligheten.
KN: Var det den sista positionen som gick till lösen då 2011, eller?
MK: Ja precis 2011.
KN: ja men det måste väl ha funnits dom emellan också?
MK: Just det men dom ligger ju, som jag sa… Om du har positioner 2011 och strategin, som
ni vet, för tradingen handlade inte ju inte om att spekulera på riktning utan det handlade ju
om att man hade något resonemang kring volatilitetens utveckling. Då måste man ju ta bort
riktningspositionen så har man en position här borta med ett utseende så måste du ta bort den
risken, du hedgar det genom andra positioner. När det skyddet förfaller så måste du ta en ny
position som skyddar positionen här borta. Så att i min värld handlar det om att man beskar
dom möjligheten att förlänga…, jag satte en bortre gräns för avvecklingen. Vi införde ett nytt
mandat, får inte vara längre hit bort och framförallt ni får inte göra dom här sakerna, ni får
bara göra dom här sakerna. Vi kraftfullt beskar dom ju vad dom kunde göra för någonting.
Sedan den löpande affären, man måste ju få managera positionerna och det gör man genom
att man arbetar sig fram mot det här fallet. Sedan kommer vi till en tidpunkt mars/april 2010
där jag faktiskt också går till styrelsen och säger att det här är någonting som inte är okej. Det
är någonting som jag inte förstår, jag ber om hjälp. Vi tillsätter då en arbetsgrupp där
styrelsen faktiskt kliver rätt in och börjar granska den här verksamheten.
KN: Vad var det som du inte förstod?
MK: Då kom det information till min kännedom som jag kände att jag är inte så säker på att
det här just nu går….ja det är någonting som inte spelar…jag fick indikationer på att
omfånget faktiskt expanderade.
KN: Ja omfånget expanderade vad var det mer för information?
MK: Ja det var ett antal indikationer som….
KN: Kan du mer precisera?
MK: Nej jag måste…, jag har inget papper, jag har ingen….det var ett antal saker som kom
till min kännedom som jag fick information om som jag insåg att det här…..man kan inte ta
på det riktigt det är svår materia. Men det föranledde mig i alla fall att gå till styrelsen att säga
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att vi måste titta på det här, jag behöver hjälp då tillsatte vi den här arbetsgruppen.
KN: Det är den här s.k. avvecklingsgruppen?
MK: Avvecklingsgruppen ja som då satte sig in i det hela och försöker förstå och vrider och
vänder på det hela vilket sedan mynnar ut i, så länge jag var med då, att vi då skulle göra
nyemission för att ändå forcera avvecklingen. Så att vi kommer till en punkt när jag kanske
delar dom här ställningstagarna men det är ju först när vi kommer in i mars-april 2010.
KN: Vad sa du, du kommer till en punkt då du delar..
MK: Ja när jag känner att det går inte som det ska det är ju därför jag vidtar dom åtgärderna
då.
KN: Menar du att det var först då i mars-april du börjar misstänka någonting som hade hänt
tidigare eller vadå, att någon annan skulle ha fört dig bakom…?
MK: Nej jag kände att det här inte att avvecklingen inte går som det var tänkt.
KN: Menar du då att du inte har fått den information du skulle ha haft eller vadå?
MK: Det hände ju också massa saker på vårkanten 2010 ska vi ha klart för oss, Grekland och
den ena och det tredje. Jag fick signaler på att avvecklingen…jag började ifrågasätta om
avvecklingen verkligen rullade på som det skulle. Jag vill inte gå in på exakt vilka saker för
då måste jag få gå tillbaks och konsultera men här i alla fall…
KN: Men vad är det du menar? Att du inte har fått den information att avvecklingen pågår
som ni hade bestämt eller att det var någonting som någon hade gjort som inte skulle ha
gjorts?
MK: Jag får indikation på att avvecklingen inte går som den ska.
BB: Avvecklingen kan man ju eventuellt iaktta då man ser hur stor portfölj man har. Om den
inte minskar någonting hur….
MK: Vad är…hur menar man minska, ni måste definiera hur man mäter omfånget på en
portfölj och det är inte så lätt.
BB: Ja man kan tänka sig omfånget på utställda optioner. Man kan tänka sig på innehavda,
man kan tänka sig summan av dom här två komponenterna, t.ex. när det gäller SEB,s
säkerhetskrav så är ju det, det ena minus det andra och blir en viss summa. Alltså innehavda
minus utställda är lika med ett visst belopp.
MK: Ett säkerhetskrav har väl ingenting att gör egentligen med….det är ju ett belopp som
handlar så de ja…….
BB: Ja nettot är naturligtvis ett belopp men det här nettot kommer ju från två olika storheter.
Det kommer från summan av innehavda minus summan av utställda. Det är ingenting som du
har reflekterat på?
MK: När dök det här upp?
BB: Säkerhetskravet?
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MK: Det här som du refererar till den här situationen det ligger väl någonstans på vårkanten
mars-april 2010?
LL: Nej men säkerhetskrav får ni ju dagligen….
MK: Absolut.
LL: ….det är ju när det gäller DAX-optionerna så är det ju SEB-Future i London som är
clearing. Var hämtar dom priserna då?
MK: Ja men jag förstår inte frågan. Ja men säkerhetskravet i sig tror jag isolerat säger
ingenting om det vi pratar om just nu.
LL: Varför inte det?
MK: För att säkerhetskrav….men säkerhetskravet, en stor position behöver inte vara mycket
risk.
LL: Dom hämtar ju sina priser från DAX och sedan har dom algoritmer att räkna med, det
ligger ju väldigt nära vad man är kort. Dom räknar ju utifrån marknadspriserna på
DAX-börsen.
MK: Men vad låg emot det då? Säkerhetskravet i sig behöver ju inte betyda att det är mycket
risk eller att någonting är fel.
BB: Nej.
LL: Vi pratar om värdet alltså omfånget.
MK: Ja men omfånget i sig behöver ju inte vara en signal heller. Låt mig ge ett exempel bara
för att visa hur svårt det här är, det är svårt att titta på ett enskilt begrepp. Jag ska ta ett väldigt
enkelt exempel. Svenska värdepapper, Volvo eller Ericsson, handlas ju, Ericsson handlas ju
både i Sverige och USA och i USA kallas ADR, ett bevis, och har du ett sådant bevis är det
samma sak som att äga en Volvo aktie. Dom handlas i olika tidszoner och ibland blir det
diskrepanser det kan vara diffar kanske på 25 öre. Dom här investmentbankerna kan ju köpa
Volvo i Sverige t.ex. eller köpa dom i USA om dom är 25 öre billigare än i Sverige och sedan
säljer dom i Sverige. Man kanske tjänar 1 eller 2 öre. Du kan ju ha 1 milj eller 1 miljard
sådana här kort-lång så det är en jätteposition men risken kan ju vara mer eller mindre noll.
BB: Det var inte risken vi pratade om, men okej.
MK: Ja men omfång, omfång i sig behöver inte betyda att det är….det jag försöka säga… jag
försöker inte gå i polemik i något avseende kring positionerna jag bara pratar om omfång som
begrepp betraktat det vill jag vara tydlig med. Det är inte så enkelt att titta på det ena eller
andra. Inte heller säkerhetskravet i sig att det är stort i ett ben betyder är…..stort därför att det
är inte alltid dom är ju nettningsbara mot varandra. Så det är därför jag menar….man gör det
ganska enkelt för sig om man bara tittar på en komponent. Men poängen här är, som jag var
inne på, det var ju att på vårkanten 2010 så dyker det upp signaler som gör att, som föranleder
mig i varje fall att känna att jag inte känner mig komfortabel med utvecklingen och adresserar
det till styrelsen och fick deras mandat att sätta ihop en arbetsgrupp som gick in på djupet och
penetrerade dom här frågorna. De tittade på det hela och kom också sedan ut med ett antal
förslag. Sedan försvann jag från företaget och kunde inte påverka utvecklingen längre.
KN: Varifrån fick du dom här signalerna?
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MK: det hela började egentligen med att vi hade ett…, det började med ett eskaleringsärende,
vi har haft två sådana här eskaleringsärenden.
KN: Det var det som du pratade om som var i december.
MK: Precis, interna kontroll där risk kontrollerar volatiliteterna utefter den metodik dom
använder och där det fanns en deskripans mellan risk och trading som då eskalerades upp till
styrelsen. Det diskuterades då vissa resultat korrigerande åtgärder som i sig var ganska små,
per sig. Men det föranledde oss att ställa följdfrågor för att få fördjupad förståelse kring hur
man såg på den här frågeställningen. Då kom det fram ett antal dokument som visade på att,
som fick oss att inte känna oss komfortabla som föranledde att vi ville fördjupa oss i
tradingen.
KN: Vad var innehållet i dom här dokumenten?
MK: Ja det var många olika saker. Vi bad att få fördjupning på olika saker som då belyste, vi
måste fördjupa oss i det hela. Vi kommer säkert att få anledning att komma tillbaka till det
här men jag skulle gärna få fram den korrespondensen som låg till grund för detta.
KN: Den här gruppen då, den bildades på initiativ av dig eller?
MK: Ja absolut.
KN: Vad hade den för uppdrag?
MK: Ja uppdraget var väl att, jag kommer inte ihåg hur det var utformat men andemeningen
var ju att titta på tradingen och fördjupa sig i hur det såg ut och komma med en
rekommendation hur vi skulle göra. Den rekommendationen mynnade ut i att vi
rekommenderade att vi skulle forcera avveckling.
KN: Då är det styrelsemötet den 17 maj?
MK: Ja.
KN: Den 15 april bildas den här gruppen där Lagerstam kommer in.
MK: Just det hon var precis ny i styrelsen.
KN: Fram till det här mötet som är den 17 maj, var ni alla eniga om vad som skulle hända och
som framställdes den 17 maj?
MK: Absolut det var ingen som hade en avvikande uppfattning om körschemat vad det avsåg
att forcera avveckling, ta in pengar och allt det här.
KN: Den här avvikande uppfattningen som Lagerstam hade enligt det där styresleprotokollet,
vad var det för någonting?
MK: Det hade väl att göra med, nu kommer jag ju inte ihåg, men du har ju protokollet där så
du kan säkert läsa innantill men det hade väl att göra med tidpunkten för tillkännagivandet av
avsikten. Hon ville väl, om jag inte missminner mig, så ville hon ju då att man omedelbart
skulle informera marknaden.
KN: Det står så här att det finns anledning eventuellt att ompröva principer HQ tillämpar för
värdering av tradingportföljen. Vad menar hon med det, det var tydligen inte er uppfattning?
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MK: Nej men det var väl….., ja igen jag vågar inte riktigt gå in….Det var inte riktigt så jag
kanske uppfattade det men…..
BB: Minns du varför Lagerstam skulle ha haft någon…, eller vad den kan ha bestått i att
Lagerstam då hade vissa synpunkter?
MK: Om jag tolkar det där som du säger, jag kommer inte…det här var ju en rätt så stökig tid
i ens liv så det är lite svårt att memorera varje möte. Men jag kommer ihåg andemeningen på
saker och ting men vad hon egentligen…hon ifrågasätter egentligen den metodik som HQ då
har tillämpat under alla år dess värderingsmetodik och definitioner det måste bottna i det, jag
kan inte…..
KN: Framförde hon den kritiken, innan det här mötet, i den här gruppen?
MK: Vi träffades ju hela tiden och diskuterade olika saker. Gruppen var ju faktiskt primärt att
diskutera och försöka förstå. 1. Förstå omfattning, omfång och komma fram till någon
lämplig handlingsplan framgent. Vi träffades jättemycket så jag….många många timmar men
primärt var syftet att diskutera och försöka simulera olika typer av utfalls rum och försöka
komma fram till typ av någon handlingsplan.
BB: När det gäller det här styrelsemötet den 17 maj har vi då hört Lagerstam. Hon har då
berättat att hon talade om att man hade kommit fram till att portföljen var, det bokförda
värdet var ungefär 850 milj eller runt 800 milj högre än det verkliga värdet. Minns du om hon
har haft den uppfattningen om att den var fel värderad eller?
MK: Det här var ju edgediskussion. Jag tror att det är väldigt viktigt att man här lite grann
skiljer på……..
BB: Var det en diskussion? Var det inte hon som hade granskat portföljen ur värdesynpunkt
och lämnade då sin uppfattning? Menar du att ni hade en diskussion då istället?
MK: Nu vet jag inte riktigt nu var det två frågor på en gång, ja ta den första.
BB: Såvitt jag har förstått så har Lagerstam innan det här mötet satte fokus på att gå igenom
portföljen, värdera.
MK: ja hon var i gruppen, ja.
BB: Att hon sedan vid detta styrelsemöte berättade om sin uppfattning om hur värdet låg till i
förhållande till bokfört värde och marknadsvärde.
MK: Ja men det är ju det här med att stänga här och nu. Om man ska avveckla här, det är så
jag uppfattade, om man ska avveckla här och nu kontra att man ska då jobba med över tiden.
BB: Ja men det här med att hon….
MK: Det är min tolkning av det hela.
BB: ….kom fram till att det fanns en skillnad mellan bokfört värde och marknadsvärde i
portföljen? Har du inga minnen?
MK: Ja men det här är väl edgediskussionen som vi är inne på här, ja det måste det väl vara.
Ska man stänga portföljen här och nu då får man naturligtvis acceptera dom priser som finns
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om det finns några priser. Det var ju inte HQ,s strategi ut den strategi som HQ har haft i 14 år
med stor framgång också, antagandet att volatiliteten går tillbaka till historiska snitt. Det är
här vi har en diskrepans när hon kommer in och tar den vyn och tittar då på edgebegreppet då.
Det är så jag uppfattar den diskrepansen och det är ju två olika saker.
BB: Så att det var inte så att det fanns en synpunkt från hennes sida att man helt enkelt hade
fel värderad portfölj?
MK: Alltså det får ju stå för henne…
KN: Ja men hur uppfattade du hennes budskap?
MK: Nej, men som jag sa till dig nu, jag uppfattade det ur perspektivet om man skall stänga
här och nu. Om vi ska välja att realisera portföljen här och nu så kommer det att få
konsekvenser. Men HQ,s strategi över tiden har varit att antingen volatiliteten återgår till
historiska snitt.
BB: Men hette inte den där gruppen, var det inte avvecklingsgruppen?
MK: Precis och då måste man diskutera alla aspekter kring hur man ska ta sig an det hela. Det
finns ingen tydlig agenda, det är det här vi ska titta på utan hur ska vi se på det här var….
Alltså det var ett blankt papper, det är väl viktigt om man ska ta sig an den här typen av
uppgifter.
KN: Du säger så här att om Lagerstams uppfattning är att om vi stänger portföljen här och nu
så hamnar man…
MK: Det är min tolkning när ni anför mot mig.
KN: Men portföljen hade ju ändå ett stoppdatum, 2011.
MK: Ja.
KN: Vad skulle hända mellan maj 2010 till det här stoppdatumet för att det inte skulle hamna
i det här läget?
MK: Catharina var ju också med i hela arbetet och hade ju ingenting att invända mot den
föreslagna strategin som också framgår av det protokollet. Det är också otroligt svårt, man
måste naturligtvis simulera olika utfallsrum, tid, volatilitet och när man gör saker. Det här
arbetet mynnade ut i ett utfallsrum som sa att, givet, det kan bli mellan 0 till minus 500 milj
kr.
KN: Om man stänger?
MK: Om man gör det på ett omsorgsfullt sätt och det var det som var gruppens
rekommendation. Så här ser det ut det här situationen. Det här är den då det föreslagna
agendan. Utfallsrummet är högst osäkert men 0-500 milj kr. -Bra då går vi ut och tar in 586
milj så det var inte så att vi tog in i underkant och hoppades utan vi tog det värsta
utfallsrummet. Det är ju fortfarande baserat på massa antaganden och det var ju det som var
svårt.
LL: Men du sa att man får acceptera dom priser som finns i marknaden om man stänger. Men
ni var ju inne på att stänga ner en del av positionerna även i december. Hade man inte fått
göra det även då, acceptera dom priser som fanns i marknaden i så fall?
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MK: Absolut vilket jag också sa, jag vill inte spekulera om för osäkerheten att…
LL: Men då kommer man ju tillbaks till dom siffror som fanns då i marknaden. Dom var väl
intressanta även i slutet av december?
MK: Jag säger inte emot dig på något sätt utan det känns som ni vill trassla in mig. Det enda
jag har sagt är att jag anförde ett resonemang där….
LL: Men du pratar om edgen också i jämförelse som marknadspriser och att ni tror att då i
maj att det kanske ska kosta mellan 0-500 milj. Men har det inte förts sådana diskussioner i
december?
MK: Jag förstår inte frågan, jag måste…., jag förstår inte frågan….
LL: Jo ni har ju diskuterat i maj vad det kostar att stänga ner det här. Du har i december
föreslagit att med tanke på att ni redan har ett sämre resultat så finns det läge att försöka
stänga ner en del av positionerna.
MK: Ja.
LL: Då får ni väl acceptera dom priser som finns i marknaden om ni stänger ner dom. Då blir
dom väl i högsta grad relevanta dom priser som finns i marknaden?
MK: Just det.
LL: Har ni inte tittat på dom även då i december? Vi ser ju att ni har gjort
vegasammanställningar och annat och då ser man ju dom siffrorna.
MK: Det enda jag säger här det är att jag förde ett resonemang och frågan var vad det skulle
få för konsekvenser, det vet jag inte för det fanns inte specifikt –vad vi ska göra utan det var
ett generellt resonemang. Det fanns ingen koppling till någon specifik vega eller någonting
annat. Det var i ett forum som fördes upp ett resonemang som jag inte fick något gehör för.
Det fanns ingen anledning för mig sedan att gå ut när dom säger nej, vi ska inte göra det här.
Ska jag då gå ut och gör..
LL: Men var det uppenbart för alla vad det skulle kosta? Var det så att alla hade det klart för
sig genom att man fått tillgång till material som risk bl.a. distribuerade?
BB: Det var ingenting ni tänkte på då?
MK: Nej, jag måste säga att jag inte gå i polemik för det här känns som om den här
diskussionen går åt fel håll. Jag har anfört resonemang som kändes relevant för mig, jag ville
lyfta den frågan. Utfallsrummet på en eventuell genomförd åtgärd var högst oklar. Det var
inte ett issue i sig att det fanns ett dokument som sa att så här ser det ut, det fanns inte för
handen. Jag fick inget gehör för det där med hade jag inget mandat att gå vidare. Allt annat är
bara spekulation och jag kan inte bemöta det. Det är en helt annan sak när vi kommer i maj då
var det ett helt annat arbete. Det las ner ett gediget arbete kring att försöka förstå positionerna,
var det fanns för olika typer av handlingsalternativ. Det här är naturligtvis otroligt svårt.
BB: Den 17 maj minns du om frågorna om vinstvarning aktualiserades av någon i
resonemangen den 17 maj?
MK: Jag vågar faktiskt inte svara på det, jag kan faktiskt inte svara på det om det var
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någonting som formellt diskuterades. Jag kan faktiskt inte svara på det.
BB: Det här med edgen då, du sa ju att den 17 maj.….
MK: Edgen det är fel begrepp utan det handlar ju om att stänga här och nu. Edge ska vi inte
ha det är fel begrepp i sammanhanget utan den är ju….
BB: Jag har sett uppgiften att enligt instruktionen i HQ så skulle en edgeförändring på över
25 milj analyseras. Är det något som låter bekant?
MK: Ja jag vet att det fanns…, jag vet inte om det var edge eller någonting annat men jag vet
att det var….. När man gör dom här löpande utvärderingarna, det stod ju massor av olika
saker dels tittade man ju naturligtvis på konsistensanalys….konsistensen i vald metod och att
det var ett linjär förhållande mellan volatiliteter. Dom tittade på väldigt många saker och då
vet jag, det var ju också väldigt många stickprov och om vissa saker då övergick vissa belopp
så skulle man fördjupa analysen av det. Sedan om det var edge eller någonting annat kommer
jag inte ihåg men det framgår antagligen klart av instruktionerna.
BB: Har du någon uppfattning om hurvida det fanns någon instruktion som sa att edgen
skulle framgå av resultatrapporteringen?
MK: Att edgen skulle framgå av…
BB: Resultatrapportering..
MK: I vilken resultatrapportering?
BB: Ja i HQ:s.
MK: I årsredovisningen?
BB: Ja.
MK: Nej ja kan inte…
KN: Finns det i något sammanhang där edgen diskuterade?
BB: Kontakterna med KPMG eventuellt? Har du haft några resonemang med KPMG?
MK: Nej, jag hade rätt liten kontakt direkt. I första hand jobbade dom emot riskavdelningen
och mot CFO. Jag kan inte komma på det. Det är inte så att det har varit en central punkt,
stående, utan det har säkerligen diskuterats men ingen sådan här stående punkt som jag kan
erinra mig.
KN: Har dun själv varit intresserad och följt edgen?
MK: Nej det har jag faktiskt inte varit men jag vet att jag har vid något tillfälle adresserat
frågan till risk. Det här var i slutet av 2009 när jag ställde en fråga. Jag kommer hur den var
formulerad men jag fick ett svar då där man…. Jag tror att frågan var utformad kring edgen
som sådan om den var hög eller låg och vad har utfallsrummet varit dom senaste åren, för att
jag skulle få en känsla för om det var en onormal situation. Dom gav mig någon sådan här
min och max, sa att det här har varit max men att det är svårt…..att det inte säger någonting
därför att det är då dom tillfällena var en funktion av något pris som gav ett skevt belopp. Jag
har ett något sådant minne och fick ett sådant svar. Ni kanske har det mailet?
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BB: Man kan tänka sig att edgen är ett mått som lider av brister typ att viss dag inte finns ett
pris på ett visst instrument, varken köp eller säljkurs. Det kan finnas andra ofullkomligheter
också t.ex. felställda priser. Men om man tittar över tiden om man tittar på edge under en lång
tidsperiod från 2008 – 2009. Om då edgen alltid indikerar en övervärdering i bokföringen
alltså att edgen hela tiden är….antyder då att det bokförda värdet är högre än marknadsvärdet.
Den här skillnaden ökar över tiden. Är det någonting som du har funderat på att det eventuellt
kan vara en signal?
MK: Det kanske var det som föranledde att jag skickade en fråga till risk. Har du det mailet?
BB: Men vad är ditt svar? Har du funderat på den aspekten eller har du inte gjort det?
MK: Men det kanske var det som föranledde att jag skickade en fråga till risk.
KN: Då har du funderat då med andra ord?
MK: Ja det är klart att jag har. Men jag har också fått, vid något tillfälle, en utläggning kring
att, från personer i organisationen, att vi fått råd att det finns ingen anledning att åsätta
edgebegreppet någon relevans pga. olika argument som är kopplat till någon utredning som
gjorts tidigare. Edgebegreppe var inte centralt i den löpande processen.
BB: Vilka begrepp var då centrala i den löpande kontrollprocessen?
MK: Det fanns ju olika riskmått och limiter å det andra och det tredje. Men det är ju så här
att….
BB: Men dom här första, andra och tredje vad var det mer konkret. Man kan tänka sig att…
MK: Jag vill inte gå in på det för jag…
BB: ….har man en portfölj så består av instrument som inte är så lätta att värdera. Det kanske
inte finns dagliga kurser t.ex. så kan man tänka sig att man då försöker fundera på vad är rätt
värde. Vid t.ex. vid årsskiften och sådant så är det ju av högsta intresse. I det sammanhanget
vad var det då för metoder, kan du berätta lite grann vad ni koncentrerade er på, vad var det ni
funderade på?
MK: Alltså igen då, det blir bara spekulationer. Jag måste verkligen hålla mig undan från
spekulationer. Jag tycker att det har spekulerats alldeles för mycket redan nu. Det vi glömmer
bort här är ju att jag var ju faktiskt koncernchef. Jag hade faktiskt över 300 personer och ett
30-tal olika små affärsområden som jag ytterst skulle monotorera. Det är en rätt komplex
verksamhet man är otroligt beroende av den kontrollorganisation som du har.
BB: Ja vad fick då….
MK: Jag tycker det är viktigt, man får inte glömma bort det att vad det gäller frågor kring
värdering, trading och alla andra affärsområden så är det…… De information man får och
den tolkning som man gör vid det tillfället där och då så var det rationella beslut. Man dras
ner i något resonemang på saker som……jag kommer inte ihåg vad som var relevant där och
då eller…..
BB: Men rent allmänt kan man tänka sig situationen att dom här delarna av organisationen
som då ska syssla med den här typen av frågeställning eventuellt kan ha lämnat information
till dig i olika avseenden.
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MK: Det var massor av information, jag dränktes i information. Det var inte bara trading.
BB: Finns det någonting i den informationen, såvitt du minns, under 2008-2009 som
eventuellt indikerade en problematik här bestående i att man kanske inte får ut så mycket av
portföljen som den är bokförd till? Man har bokfört kanske något för höga värden.
MK: Nej, jag har inte haft någon anledning att ifrågasätta metodiken. Däremot är det så att vi
förlorade en jävla massa pengar i Q4 2009, det kan man ju diskutera…..
KN: Vad är det för belopp du pratar om?
MK: Jag kommer inte ihåg men jag tror vi förlorade 50 milj kr i Q4. Det är ju stora belopp, är
det en funktion av felaktiga antaganden? Är det så att vi för närvarande har en period
naturligtvis…..det finns anledning att ifrågasätta konceptet med att volatiliteten över tiden går
tillbaks till historiska snitt. Finns det andra konsekvenser, är det marknadssituationen i stort
som påverkar det. Det är egentligen resultatet som över tiden visar om vald metodik är rätt
eller inte. Historiskt har det varit otroligt lönsamt för företaget.
LL: Du sa att ni förlorade pengar det sista kvartalet…..
MK: Vi har säkert förlorat mer pengar men då vet jag att vi förlorade mycket pengar.
LL: Vi har ett mail här som är ifrån Agneta Norgren den 8 januari 2010. Där står det att
Micke vill träffa oss tillsammans med SD klockan 8:15 måndag. Kan du närvara? Jag har
ytterligare gjort några smärre justeringar i testet som lagts sist efter att FC åter tagit ställning.
SD, det är väl Stefan Dahlbo, är av uppfattningen att risk sagt sig vara nöjda med en sänkning
från 27,5 till 25 av mars. Han undrar också vad de 80 milj SEK försvann som det omstället
borde ha lett till. Den tankning som användes vid det tillfälle var den sparad och så pratar hon
också om ODAX januari här. Det finns också ett svar här från Agneta till…..
MK: Vem skickar mail till vem?
LL: Det är Agneta som skickar inom risk kan man säga. Det finns ett svar samma dag det står
-SD och MK vill också se vollautvecklingen efter årsskiftet Per tankar aktuell portfölj med
data idag. Du kan få se mailet. Då är frågan, du sa 50 milj….
MK: SD, MK alltså det här är från Agneta till Nina. Stefan och jag vill också se
vollautvecklingen efter årsskiftet, okej. Det var det här årsskiftet där vi hade den här
eskaleringsprocessen som Stefan gjorde.
LL: Du sa att det fanns en oenighet om värdringen.
MK: Just det….
LL: Här står det att det kostar 80 milj.
MK: Okej, den korrigeringen då?
LL: Ja det står väl så.
MK: Ja just det men….vänta nu. Det här är, eskaleringsprocessen är ju en del av
kontrollapparaten det är så det ska vara. Finns det oenigheter så måste det tas upp och så gör
man korrigeringar på detta, då fungerar ju systemet. Så står det –Micke vill träffa oss 8:15.
Kan du närvara? Jag har gjort ytterligare några, Agneta alltså, små korrigeringar samt lagt till
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att FC åter tagit ställning. ….ohörbart… att risk sagt sig vara nöjd, okej. Han undrar också
var de 80 försvann som det omstället borde ha lett till. Det är väl en jättebra fråga men var är
resultatet då? Att man gör en korrigering på volatiliteten det är ju….så ska de vara.
LL: Var har man tagit dom pengarna någonstans?
MK: Ja uppenbarligen så är det ju jag som undrar. Stefan har ju varit med och gjort det här.
Jag har varit borta så jag kan inte svara på den frågan men det finns säkert någon som kan
svara det. Stefan var ju en del av den gruppen som gjorde dom korrigeringarna. Jag var inte
där, jag kan inte svara på dom sakerna.
LL: Då frågar jag vidare utifrån den 17 maj. Inför det mötet har Lagerstam skickat runt en
power point presentation som innehåller, en bakgrund tror jag hon kallar den. På sidan 11 och
framåt redovisar hon värderingsproblematiken.
MK: Det här känner jag igen.
LL: Då kan man se på sidan 13 har hon delat upp den här problematiken i edgens två
komponenter, fel pga. fel vald volla vid ATM och fel pga. rak volla, skew. På sidan 14
redogör hon för värderingsproblematiken sedelpress genom dag-1 resultat varvid edge
skapas. Var det här nyheter för dig och andra i styrelsen?
MK: Mm.
LL: Vad var det som var nyheter i så fall?
MK: Till en början med kan vi ta det här med…., det här tycker jag är lite intressant det här
med rak….. Alltså igen då det här är ju hela val av värderingsmetodik och fair value och
marknadsdata. Dom här sakerna är ju färdig styrda saker och är extremt svårt. En reflektion
på rak volatilitet som Finansinspektionen har haft synpunkter på att val av rak volatilitet har
varit ett problem. En av dom första sakerna jag fick göra när jag tillträdde som koncernchef
var ju att ta emot Finansinspektionen som skulle granska HQ avseende komplexa instrument.
HQ har ju alltid tillämpat processen med rak volatilitet. Det som Finansinspektionen anförde
som var problem med Carnegie var att dom inte hade rak volatilitet. Dom hade den kurvan
och att dom skönsmässigt satte värde på den här kurvan. Det ansågs vara en fördel ur ett
manipulativt perspektiv att inte, att ha en rak volatilitet det skulle då förebygga en
manipulation. För då får du inte dom här skewheterna utan i och med att huvuddelen av
omsättningen och därigenom rätt volatilitet borde vara där det finns mest likviditet. Det var
bara en parentes.
LL: Det hon beskriver där är ju att det är två felkällor till en felvärdering. Det ena är att man
lägger volatiliteten på ett annat sätt än där priserna finns i marknaden det står ju där –fel pga.
vald volla vi ATM. Att man lägger volatiliteten på ett annat ställe och så får ett felaktigt värde
det ser man ju i era vegasammanställningar.
BB: Man har sina positioner inte ATM.
MK: Jag hör vad ni säger jag har att luta mig emot en metodik som HQ tillämpat i alla år,
som har tagits av styrelsen långt innan jag tillträdde. Som har granskats av
Finansinspektionen dels när HQ blev bank, 2006, hade inga synpunkter på vald metodik när
man granskade oss avseende komplexa instrument. Vi har haft en av världens största
revisionsbyråer som inte haft några synpunkter på detta. Det är inte rimligt att jag skulle haft
synpunkter på detta och jag har heller inte använt det här som en sedelpress, det tycker jag är
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befängt. Däremot….jag kan inte gå i polemik….
LL: Det hon påstår här är att man kan välja fel rak volla och det har kanske inte med
värderingsprincipen att göra utan man kan ju lägga den fel och då blir det ett felvärde här vi
rak volla. Det är ju det som ni korrigerade i december också.
MK: Absolut enligt den metodik som var framtagen för att göra detta så har man gjort det.
Den principen och metodiken har ju varit okej, den granskas och KPMG tankar hem, tar hem
hela portföljen varje år för att granska den med sina specialister. Jag är ledsen men jag kan
inte gå i polemik. Jag har inte den kraften att ifrågasätta det tillvägagångssättet, jag kan inte
det du kan köra på….
LL: Om man står inför det faktum att man måste stänga positioner då torde ju en sådan här
felvärdering bli väldigt konkret och aktuell.
MK: Precis om man då frångår principen och skall stänga den rätt upp och ner då får man ju
ta de priser som tillhandahålls och då frångår man ju principen att volatiliteten över tiden
skall gå till något typ av historisk snitt.
LL: Vad har för kommentar till nästa sid som hon kallar för sedelpress, sid 14?
MK: Jag har inga kommentarer till det här utan det vi kan konstatera att det här är ju inom
ramen för det arbete som gjordes.
BB: Det här med sedelpress om vi tar upp det här med dag-1 resonemanget. Var det
någonting som var en nyhet för dig att det fanns den aspekten på dag-1 resultat?
MK: Ja.
BB: Du kände inte till det?
MK: Nej det gjorde jag inte förrän i början på…. Nu när jag faktiskt…
KN: I början på vad?
MK: Jag skulle just komma till det. Du frågade mig vad var det som föranledde att ni drog
igång det här arbetet det var just en av dom sakerna som vi förstod i början på mars att….
Problemet var ju….vi kom till insikt att…eller rapporteringen från riskavdelningen var ju på
en väldigt agregerad nivå, i väldigt många avseenden. Positionerna var ju extremt många. Jag
ska återkomma till det här, jag vill inte spekulera.
BB: Positionerna är ju inte så vansinnigt många och dom ligger i ODAX, dom som skapar
edgen.
MK: Ja absolut men den rapportering som kom oss tillhanda var ju aggregerad nivå.
Rapporteringen till vd och till ledningen var ju på aggregerad nivå det är ju naturligtvis en
sammansatt siffra. Den brake downen har vi aldrig sett och det är väl där då i så fall du har en
sedelpress.
BB: Okej. Har du under 2008, 2009 fått signaler om att det fanns ett problem över
värderingens åsatta värde i portföljen? Att man funderade på om det bokföringsmässigt var
värderat på rätt sätt eller inte.
MK: Ja det var väl alltid ett issue, hela tiden diskussion om vilka antaganden som låg till
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grund för värderingen. Det var en löpande diskussion det diskuterades ofta portföljen och
antaganden osv. Jag vet inte men tänker du på något specifikt? Men 2008 var ett väldigt
speciellt år ska man ha klart för sig, världen brann ju. 2008 var det många saker som behövde
uppmärksamhet då. Då gjorde vi också ett stort förvärv men jag har ingen minnesbild av att
tradingen skulle ha ådragits sig någon mer uppmärksamhet än något annat. Vi hade alltid
diskussioner men jag har inget bra svar.
LL: Ni hade ett styrelsemöte den 28 januari 2010 där presenterades en hel del material. Där
framgår också att per den 21 december, den har vi pratat om tidigare.
MK: Ja.
LL: Det gjordes en avstämning som presenterades för FC och Stefan Dahlbo den 22
december varvid särskilt DAX januari, mars, juni och december diskuterades. FC ändrar efter
mötet mars och inför balansdagen även januari, mars pratade vi om tidigare att det kostade 80
milj att sänka den. Januari kom enligt riktlinjen som föreslagits att falla under aktiv marknad.
Inför det här mötet har presentationen i excell skickats till konferensrummet det förutsätter ju
att det är för att presentera färska siffror då.
MK: Ja Agneta hade alltid sin rapportering innan jag styrde över det här i pm-form så kom
alla rapporter, kredit och allting kom i excell format.
LL: Presentation av ODAX mars i punktform visar en teoretisk volatilitet om 25. Det är alltså
efter FC:s sänkning. Fortfarande var den implicita volatiliteten vid årsskiftet den 30 december
3 % lägre. På annan flik i presentationen framgår att vegat i mars då var närmare minus 40
milj eller om tittar på exakta siffror på annan håll så ser man att det är 37 milj. Skulle man sätt
dom priser som rak volatilitet ATM skulle ha givit så blir det ju 3 gånger 40 milj lägre värde.
Ni har ju i alla fall ändrat mars men juni som framgår där också där har ju vegat legat ännu
större.
MK: Jag vet inte vad jag ska svara, du är inne på värderingsprinciper och HQ:s definition av
aktiv marknad och sådana där saker. Jag kan inte bemöta dom här sakerna.
ADV: Vad är frågan?
LL: För juni var vegat minus 40 milj kr. Vid risks kontroll av värderingen 2009- 12-30 som
också presenterades på styrelsemötet framgår på sista sidan att juni värderas till 20 teoretiskt
ca 3 % lägre än implicit volatilitet att vegat uppgår till minus 40 milj SEK. Vilket skulle ge ca
120 milj i felvärdering bara vid rak volatilitet. Enligt risks kontroll av tradings värdering per
2009-12-30 var den sammanlagda edgen för ODAX 2009-12-30 drygt 643 milj varav 102
milj för mars och drygt 478 milj för juni.
MK: Jag kan säga med en gång att jag kommer inte bemöta det här för det här…, du är inne
och petar i enskilda siffror. Jag har att luta mig emot vedertagen praxis tolkning IFRS,
revisorer, KPMG, det här får bli ett resonemang där erat resonemang på någon punktnivå
ställs mot konceptuellt. Jag kan inte gå in på det här. Jag har aldrig ifrågasatt, gått emot risks
rekommendationer i något avseende, om dom haft en rekommendation att det ska var
ledningsärende, vilket det varit två stycken under alla år så har jag bara accepterat det utfallet
som har rekommenderats av risk. Jag ser inte vart det här leder, vi är på mikronivå som jag
inte kan bemöta.
BB: Den här rapporteringen då som har förekommit t.ex. det här excellbladet som dom ska ha
varit bifogat till något mail från Nina Hernberg till…., men den här typen av vegaanalyser där
det står vilken resultateffekt . Det står längst till vänster då så finns det röda kolummer det
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står resultateffekt osv. Har du förstått det här materialet att man har en bokförd volatilitet på
27,5 och marknaden den implicita ligger på 25 och det blir i så fall den här resultateffekten?
Är det någonting du har förstått när du läst sådana här papper? Är det någon som har förklarat
det för dig?
MK: Min kommentar till det här är ju att, igen då, man är oerhört beroende av den
kontrollorganisation som finns där för att supporta en i dom här otroligt komplexa
frågeställningarna.
BB: Här har vi ju den typen av support då som du talar om.
MK: Men vad är analysen av det här?
BB: Min fråga är bara om du själv har förstått det som du har fått?
MK: Nej jag känner att jag kan inte besvara dom här frågorna, de tars ur sitt sammanhang.
Vilken support, vad låg till grund för detta, vilken bakgrundsinformation, har jag fått någon
verbal sammanställning, har jag fått någon konsekvensanalys av detta sedan kan man
diskutera om man har förstått eller vad man drar för slutsatser av det hela. Det är mitt svar på
det här, jag kan inte gå in på mikrosiffror.
LL: Men det handlar ju ändå om skillnader i priser eller er värdering med dom som
marknaden ger avtryck i form av.
MK: Här har jag att luta mig emot praxis framtagen för hur HQ hanterar och värderar
positioner. Sedan 14 år tillbaks har HQ historiken vi har en kontrollorganisation som är
mångårig erfaren detta. Vi har haft KPMG en av världens största revisionsbyrå som har haft
HQ som kund i många år och är inte främmande för den här verksamheten. Jag har inte
möjligheten att gå in och ifrågasätta dom här siffrorna. Mitt svar på det här är att jag har att
förlita mig på den typ av supportorganisation som finns runt omkring mig.
LL: Om man vänder på det hela, om det nu på det här mötet i december den 14 skulle ha
kommit fram till att stänga en stor del av er position i DAX som uppenbarligen är problemet
då. Hade dom här siffrorna blivit relevanta då?
MK: Spekulationer, jag kan inte svara på det, då spekulerar ja.
LL: Men du har ju själv sagt att då får man ju ta dom priser som finns i marknaden.
MK: Du spekulerar i att jag skulle ha gjort något specifikt, att jag skulle ha tagit just den
positionen då?
BB: Nej, nej inte just den utan positionerna…
MK: Jag säger det en gång till, jag har sagt det….. Jag anförde ett resonemang, jag tyckte det
kanske kunde finnas anledning att, utifrån hur det såg ut, stänga positioner. Den monitära
effekten av ett sådant eventuellt agerande kan jag inte spekulera i vad det blivit. Du vill
fortfarande försöka få mig till att peka på en speciell siffra.
BB: Nej, nej, det här är ett övergripande förhör. Det är så här att om man har en portfölj också
har man skillnaden mellan det bokförda och dom priser man kan få i marknaden enligt dom
uppgifter man har tillgång till. Så är det väl inte helt orealistiskt att tänka sig att man funderar
litegrann på hur mycket det kommer att kosta på att stänga halva portföljen. Alltså att själva
tanken borde kanske komma upp. Om man föreslår att stänga halva portföljen kanske, så för
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oss verkar det vara en rimlig tanke, att man då också på något sätt gör en koppling mellan den
omständigheten att det finns en skillnad mellan det bokförda och de priser man kan få och en
fundering på att det här kanske kommer att kosta lite grann.
MK: Till en början med så har det aldrig varit resonemang om att stänga halva portföljen utan
det har varit frågan om att adressera frågan över huvud taget. Att det skulle få konsekvenser
står utan all tvivel men vad dom skulle bli, det är spekulation. Vi säger samma sak men jag
tänker inte ge mig in i diskussion om siffror.
BB: Jag förstår. Har du hört talas från något håll om problematik som består i att man kanske
har lite olika kriterier när det gäller utställd jämfört med innehavda? Vi har en uppgift i
KPMG:s akt där KPMG sitter och räknar på den här och dom upplever då att problemet är att
dom utställda alltså skulderna i genomsnitt då är undervärderade till 7 % och dom innehavda
alltså tillgångarna i genomsnitt är övervärderade till ca 3 %, tror jag. Har du hört talas om den
typen av problematik att man har lite olika måttstock på positioner beroende på om dom är
innehavda eller utställda?
MK: Nej jag har aldrig fått…, det låter inte alls bekant att jag skulle fått de presenterat det
resonemanget presenterat för mig. I alla fall inte på det sättet jag känner inte….
BB: Har du fått det presenterat på något annat sätt?
MK: Ja det var som, för att inte måla in mig ett hörn, men jag känner inte jag känner igen det
resonemanget.
KN: Det är ingen som har påstått eller nämnt det till dig?
MK: Nej som jag sa jag är inte riktigt säker på att jag förstår vart det här…men jag känner
inte resonemanget.
BB: Man kan tänka sig att man sätter en volatilitet på innehavda som är lite högre än
motsvarande positioner som är utställda som man då har ställt ut själv. Man kan tänka sig att
man har 25 på innehavd och en som ska värderas likadant så kanske man har 20 då så att
skulden är lite mindre då.
MK: Men så kan du inte göra för vi hade ett regelverk som sa att vi skulle ha
en….konsistensanalysen byggde ju på att det skulle vara….för alla innehav i ett visst papper
vid en viss tid skulle vara samma så att det känns som att….ja det känns märkligt. Jag kan ju
missförstå frågan, men det skulle alltså var ett brott mot konsistensanalysen och den prövades
ju löpande.
LL: Om vi går tillbaks till styrelsemötet den 28 januari så har ju risk gjort en kontroll av
trading värdering per 2009-12-30.
MK: Mm.
LL: Där redogör dom för….., dom pratar om en puckel alltså att den inte är linjär. Det står…
MK: Men linjär det har ingenting…, det ska var horisontellt eller vertikalt. Linjärt vet jag
inte, det ska vara samma volatilitet oavsett om det puts eller calls eller vilken lösenpris så ska
det vara samma volatilitet.
LL: Dom skriver så här, det handlar om DAX. –Den teoretiska volatiliteten följer vid
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tankningstillfället inte principen om linjär volatilitet över tiden då mars värderas till en högre
volatilitet än januari och juni.
MK: Jaha okej men det är någonting annat, det har ingenting med konsistensanalysen att
göra. Konsistensanalysen är….
LL: Men sedan är det ju så att dom volatiliteterna sammanfaller ju också så i mars är ni i
huvudsak långa och i juni är ni i huvudsak korta då.
MK: Ja okej som sagt det är, igen då, jag kan inte bemöta det. Agneta har lite grann fört ett
resonemang varför hon tyckte det var okej.
LL: Ja man har tittat på historisk volatilitet och den ligger runt 20 för 2-5 år, det är det som är
utgångspunkten.
MK: Jag kan inte…Agneta, förlåt, Risk hade till uppgift att kontrollera och komma med
rekommendationer det är ju inte så att jag har sagt att så där ska det vara utan utgått från att
hon haft goda skäl för det. Avstyrker hon det eller tillstyreker hon?
LL: Nej dom avstyrker inte.
MK: Inte nej.
LL: Men ni har ju då redan korrigerat och mars till viss del då.
MK: Ja uppenbarligen men det var ju Agneta som driver den och då vill hon göra en
korrigering och dom är uppenbarligen nöjda med det så vi är tillbaks i det här att….
LL: Men man ju se hela tiden att, samma, volatiliteten, hur man sätter den, sammanfaller ju
alltid med att där ni har stora positioner, är långa, där är volatiliteten hög och där ni är korta
är den låg.
MK: Du påstår ju det.
LL: Ja det kan man se genomgående.
MK: Jo just men jag har inte noterat detta faktum på det sätt du beskriver det att…..
LL: Det sammanfaller ju också med att positioner längre fram i tiden som sätts en lägre
volatilitet för där är sämre priser helt enkelt. Men när tiden kommer ikapp så måste man ju
rätta volatiliteten men då är det nästa steg är det dom som är längre bort som har en lägre
volatilitet igen då.
MK: Ja som sagt i det här fallet jag är ju naturligtvis helt utlämnad till att
kontrollorganisationen samtycker till val av volatilitetsnivå som sedan ytterst granskas och
kontrolleras av revisorer. Jag kan inte kommentera volatiliteten på enskild nivå, jag är ledsen
jag har inte den kunskapen eller haft den insikten på den nivån.
LL: Men du måste ju vara införstådd med att om man höjer volatiliteten på optioner där man
är långa att det ökar värdet som sådant?
MK: Min enda svar på den frågan är att du anfört resonemang och jag säger att om
riskavdelningen har samtyckt och inte avstyrker det hela så har jag inte haft anledning att
ifrågasätta vad nivån på en viss given månad eller instrument…
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LL: Men frågan är om du förstått själva principen här att om man innehar positioner, man är
lång där i mars. Om man har en hög volatilitet så blir det ju att det bokförda värdet blir högre
än om man haft en låg. Förstår du det eller…?
MK: Ja men jag förstår inte varför det är viktigt här och nu?
BB: Nej men jag bara undrar om du…, man kan ju tänka sig att man helt enkelt inte förstår
vad folk säger. Man kan ju tänka sig att när risk där och talar om vi har 25 i mars och 20 i
juni, i mars är vi långa och i juni är vi korta, så har vi 25 där och 20 där att man kanske inte
förstår vad dom pratar om. Man kan tänka sig den möjligheten också.
MK: Det är ju inte heller så som det har skett utan risk har ju haft till uppgift att som alla
kontrollorganisationer har ju givet det enorma informationsflöde man sitter i och alla dom
beslut som man ta, igen då är man beroende på dels att man har folk som gör analysen åt en
det går inte annars. Att den sammanställs och motiveras på ett sätt att den är förståligg. Att
dom hjälper att sortera det enorma brus. Jag känner att jag har…., alla beslut jag tagit har
varit rationella där utifrån den information som legat för handen och som det har presenterats
för mig. Jag kan inte inlåta mig i spekulation i andra frågor då blir det att jag tappar iväg det
här helt och hållet.
BB: Vi har bara gjort den reflektionen när vi gått igenom materialet att det är ju naturligtvis
så att det är ODAX januari, mars och juni som är huvudnumret.
MK: Jag kommer att komma tillbaks till det där, jag kommer tillbaks till det när det fanns
entidpunkt när jag kände att det fanns anledning att eskalera frågan till styrelsen om att vi
måste gå in och granska den här verksamheten och se vad vi ska göra. Den tidpunkten var i
mars/april 2010, innan dess fanns det ingen anledning för mig att vidta den här åtgärden men
där gjorde jag det.
LL: Om man går tillbaks till skewen, vad innebär skew?
MK: Vad vill du att jag ska svara på det, jag förstår inte riktigt vad?
LL: Vad har du uppfattat, vad innebär skew för någonting?
MK: Skew betyder att volatiliteten skiljer sig, när man lämnar den, det lösenpriset som
närmast aktiekursen så kommer volatiliteten, den implicita volatiliteten, att skilja sig från den
implicita som är kring aktiekursen.
LL: Nu var det optioner men det är väl samma sak, i det här fallet är det ju optioner som det
handlar om.
MK: Ja, lösenpriset, den här kurvan som du visade. Sedan kan man diskutera hur den ska se
ut. Det var därför…..HQ har ju haft…
LL: Du visar kurvan uppåt så att den borde gå uppåt om man går utåt?
MK: Ja borde det är ju så det ser ut men det innebär inte att….. den historiska kommer alltid
vara den som ligger närmast…
LL: Nej men nu pratar vi om skewen att priserna ute i kanten rimligtvis oftast högre då
endera ATM eller nära index.
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MK: Ja i alla skiljer sig från ATM.
LL: Hur ska man då kunna, om man har en rak volatilitet och gör affärer på optioner långt
ifrån index, då måste ju dom bli resultatpåverkande.
MK: Min enda kommentar till det här är ju att HQ har ju då valt att använda rak volatilitet.
Det var ett beslut som fanns långt innan jag kom in i matchen. Det enda jag fick, som jag sa,
det var ju Finansinspektionens analys av Carnegie incidensen som byggde på att Carnegie i
allt för stor utsträckning hade använt sig….utnyttjat den här kurvan och satt godtyckliga
nivåer. Rekommendationen var har man rak volatilitet så minskar man risken för
manipulation. Det var det ställningstagande HQ:s styrelse hade tagit när jag tillträdde. Det
fanns ingen anledning att ifrågasätta den och KPMG har heller inte ifrågasatt den, det är
egentligen min kommentar, tillbaks till värderingsfrågor och vald metodik osv.
LL: Men ser du inte möjligheten att göra avslut till andra priser än den satta volatiliteten?
MK: Jag vill inte kommentera på det för det här är ju, igen då, tillbaks till det att man är
otroligt beroende av experter för att hjälpa en och guida i den här djungeln. Det var en
metodik som hade använts som var…det fanns inga synpunkter från revisorer, det fanns inga
synpunkter från Finansinspektionen vare sig 2006 eller 2008 kring vald metod av värdering
av komplexa instrument. Det fanns ingen anledning för mig att ifrågasätta detta eller fundera
på konsekvenserna.
LL: Vi kan fråga om den här, den heter ODAX R4800. Den ställdes ut i oktober 2009….
MK: Är det här daterat då?
LL: Det här är en sammanställning, en excellista, som man kan hämta uppgifter när det har
någonting med den här optionen. Den ställdes ut 2009-10-21, det visar till dess den gick till
lösen 2010-06-18, en juni option.
MK: När är vi i tiden nu? Det här är alltså en junioption….
LL: Den ställdes ut 2009-10-21.
MK: Ja, då ingicks positionen?
LL: Då startades det genom att ni ställde ut den här och fick en premie, det är en säljoption.
MK: Är det här en transaktionslogg?
LL: Just det. Där framgår det, det står invested det förutsätter jag är vad HQ fått betalt för
den. Invested var 303 milj och markandsvärdet samma dag har satts till 272 milj det
förutsätter att det var vad ni har hämtat priser från marknaden till. Men den har värderats till
67 milj samma dag. Det torde innebära att man kunde realisera ett resultat genast på, ja det är
t.om mer än edgen, edgen är 204 milj men rimligtvis är ju skillnaden mellan investerat och
teoretiskt som är resultatet.
MK: Vad blev utfallet på den här transaktionen, det säger mig ingenting men vad blev
utfallet?
LL: Den har ju avvecklats efter hand…. Sista tiden så har den ju varit ett innehav då har ni
alltså innehaft optionen istället. Invested är det samma sak som premie?
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MK: Jag vågar inte svara på det. Jag vet inte var ni tagit ifrån vilket system men igen då, jag
skall inte spekulera, det låter logiskt, men jag kan inte spekulera i saker som jag inte känner
till.
LL: Innebär det då att är resultatfört mer än 200 milj när den ställdes ut?
MK: Som sagt nu är det spekulation igen, jag har inte gjort transaktionen, jag vet inte hur den
bokförts, jag kan inte svara på saker. Jag kan spekulera men det här är fel tillfälle att
spekulera. Jag kommer tillbaks till det. Det finns principer, det finns kontrollorganisation. Jag
har aldrig fått några signaler på att HQ skulle ha gjort någonting fel ur hantering av trading
och värdering av dess positioner och allt det här.
LL: Vid årsskiftet då eller den 31 december då har edgen varit 102 milj på den här optionen
då den har legat, vad jag förstår, i nivå 3 pga att det enligt era kriterier saknas priser i
tillräcklig omfattning.Sedan kan man se i ett internt pm som gått ut 2010-01-10 som gäller
marknadsvärdering per 30 december 2009 så var ODAX januari 22, ODAX mars 25 och juni
20, det var vi inne på tidigare det framgick av rapporten till styrelsemötet. Det står också att
mars följer inte principen om linjär volatilitet över tiden. När man sedan kommer fram till en
volatilitetsavstämning 2010-05-31 så är volatiliteten för, teoretiska volatiliteten, juni 33 och
markandens implicita, ATM, 23. När det gäller september 2010 så är det teoretiskt 30 och det
implicita 24 och när det gäller DAX december så är den teoretiska 20 och den implicita 25.
Då finns ju edgen på helt andra instrument….
MK: Okej.
LL: ….som ligger längre fram i tiden. Då ligger ju edgen på september och december och den
som fanns i juni är ju obetydlig.
ADV: Det är svårt att tillgodogöra sig det där det är många siffror och datum. Om man ska
kunna svara på frågor så måste man ju ha dokumenten framför sig och kunna begrunda det så
jag tror inte att det är så meningsfullt att gå in på den typen av detalj.
BB: Nej visst. En mer övergripande fråga för att återknyta till det du sa om att förlita sig till
dom kontrollinstanser som då existerar här. Vad vi har kunnat se är det då risk som har
producerat diverse analyser som bl.a. har delgivits dig. Då har vi den här vegaanalysen som
vi har berört, bl.a. den 21 december, där har ju Agneta Norgren lämnat en uppgift om att vd,
dvs. du, sedan augusti 2009 har fått regelbundna rapporter där då bokförd volla jämförts med
implicit. Där resultatpåverkan har då angivits med hjälp av vegat.
MK: Säkert.
BB: Vi har också uppgiften att du ska ha fått den här edgrapportering i princip varje dag.
MK: Ja varje dag det stämmer.
BB: Ja, om dom här två olika rapportsystemen då indikerar att bokfört värde avviker från
….marknadsvärdet då att det har en viss resultatpåverkan. Om det nu har ägt rum under 2009
i vad mån har du då ventilerat den här problematiken med exempelvis styrelseordförandena
och med styrelsen?
MK: Den här problematiken är ju tillbaks då…är ju….alltså jag det här med vegat….för mig
är vegat någonting annat det visar på känsligheten för rörelser i volatilitet och inte
nödvändigtvis någon skevhet i prissättning, det är det som jag tycker är det relevanta. Hela
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den här diskussionen kring skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde allt det här är
ju kopplat till av HQ vald metodik kring att hantera trading och dess relaterade
frågeställningar som är avstämd och kontrollerad. Diskussionen med mina två ordföranden
och styrelserna har ju varit löpande på olika sätt diskuterats.
BB: Har ni diskuterat just den här omständigheten att det i vart fall i dom här två
rapporteringssystemen finns en indikation om en viss värderingsproblematik?
MK: Värderingsmetodiken är ju ingenting nytt för HQ den…..
BB: Nej men metodiken då leder till ett resultat som gör att det finns indikationer på att
bokfört värde avviker från marknadsvärde, är det någonting som ni har diskuterat?
MK: Jag vet inte jag tycker det är….till en början med så är ju…, styrelsen i banken får ju
löpande information om inte annat åtminstone när vi har styrelsemöte då allt det här framgår.
BB: Min fråga var om du har ventilerat den här problemställningen?
MK: Jag vill inte…jag kommer inte ihåg exakt, vi pratade trading hela tiden. Tradingen var ju
ett löpande issue som diskuterades både på måndagsmöten och på styrelsemöten både i
banken och HQ AB. Men exakt hur man har presenterat det här på vilka sätt det har förts
fram varierar i tid från annan. I AB:t så visade jag fram olika grafer som visade hur mycket
bla. resurser som trading tog i anspråk för att säkerhetsställa….så man bemötte det här på
många olika sätt men just…. Jag vill inte gå in och säga att jag gjorde det på ena eller andra
sättet för det fanns ingen sådan formaliserad retorik utan det diskuterades i olika
infallsvinklar löpande. Det syns ju också i dokumentationen både inom ramen för
revisionsutskottet och i banken. Jag kan tänka att jag också har skickat till och från olika
dokument som jag ville att övriga skulle ha få del av. Det finns ingen sådan formalistisk
kommunikation som du är ute efter utan den har varit löpande inom ramen för vad som har
uppfattats som är viktigt här och nu. Det är en liten organisation det ju inte långt mellan, man
sitter ju tillsammans….
BB: Jag har ett klipp ur Realtid, det är inte hela artikeln men det står så här. -Det framkom
även i stämningsansökan att Pernilla Ström inte anse sig ha fått korrekt information gällande
tradingportföljen av revisor, vd, revisionsutskottet och HQ Banks styrelseordförande förrän
den 17 maj 2010. Det här behöver ju inte alls stämma naturligtvis men….
MK: Det är ju inte sant med tanke på att vi tar ju på ett styrelsemöte den 13-14 maj,
presenterade jag problemet och man tillsätter en arbetsgrupp, det rimmar lite illa. Sedan så vet
ni ju att, det är bara att titta på styrelseprotokollen och Fredrik Crafoord har ju närvarit ett
antal möten och presenterat olika scenarier, analyser och dylikt så att det där har jag inga
problem att bemöta den dagen det blir aktuellt.
BB: Så enligt din uppfattning har styrelsen inte haft sämre information än…..
MK: Absolut så tror jag har haft mycket mer information än styrelsen, banken har haft all
relevant väsentlig information och AB:t har ju haft mindre information men det faller ju av
sin natur. Men det har definitivt diskuterats trading vid ett antal olika tillfällen och Crafoord
har ju närvarit vid ett antal olika tillfällen. Mandaten tas i AB:t, strategiförändringen tas ju i
AB:t så att…sedan exakt vad som sagts vid vilket tillfälle.
Får jag fråga er, det är av högst personlig karaktär, jag för ju dagbok därför att det är att hålla
koll på. Jag är extremt beroende av dom här dagböckerna. Har ni dom?
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BB: Är dom från HQ?
MK: Ja, jag fick inte komma tillbaks jag skulle gå på semester 2 veckor och fick inte komma
in igen. Därför har jag ingen information.
BB: Ja det låter intressant.
MK: Den är viktig för mig i och med att jag för dagbok för det är otroligt mycke….För tittar
man på alla styrelseprotokollen så är dom rätt knapphändiga. Med alla mina resonemang med
mina anförandepunkter allt det finns där. Alla mina agendor inför måndagsmötena finns i
dom här dagböckerna. Dom vill jag att ni får tag på för jag vill ha dom själv.
KN: Hur ser dom här böckerna ut?
MK: Dom varierade ibland bruna ibland svarta.
LL: Vem kan möjligtvis ha tagit hand om dom?
MK: När jag gick ut ur vd-rummet, jag hade en hurts bakom mig, där låg alla mina böcker.
Var enda möte i avvecklingsgruppen är noga anfört, vad som har diskuterats det i detalj. När
jag sitter här och pratar med er, när ni går på, känner jag att det här inte okej det blir en sådan
skev bild men det finns detaljerat beskrivet. Så som jag har uppfattat saker och hur jag har
argumenterat och varför det har tagits. Jag kommer ju inte åt vare sig jag vill eller inte men
jag tror att ni kanske skulle kunna ställa frågan. Det är i mitt intresse att dom kommer fram.
BB: Absolut det är ett löfte från vår sida.
MK: Tack det känns i varje fall lite bättre. Som t.ex vad fick mig att trigga den här
tidpunkten, det finns där.
KN: Den i mars menar du?
MK: Yes, jag ska tänka mycket på den så ska jag komma tillbaks och vara mer konkret, jag
lovar, jag antar att vi kommer att träffas.
KN: Vad gör du för någonting idag?
MK: Jag försöker livnära mig som fristående konsult och hjälper andra företag med att dom
inte ska köra i diket.
KN: Är det någon annan som har någonting som ska vara med på förhöret.
Förhöret avslutat klockan 12.25.
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Varför har HQ AB inte lämnat de upplysningar som krävs enligt IFRS 7?
König är av uppfattningen av att de gjort det. Han har inte fått någon indikation på att de inte
skulle ha gjort det.
Varför har man resultatfört dag 1 resultat direkt som grundats på ej observerbara
marknadsdata?
På det sätt som HQ redovisat dag 1 resulat har varit fullt transparant mot alla. De har inte fått
någon indikation om att det inte skulle vara så, vare sig av bolagets revisorer eller
revisionsnämnden.
Varför har HQ i årsredovisningen redogjort för att man bokför dag 1 resultat utan att ange
att det är en avvikelse från IAS 39.
König har samma svar, att han levt i tron att det gjort det som krävs. De har inte fått några
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indikationer om annat.
HQ var ett stort företag. König är ingen IFRS eller bokföringsspecialist. Det förutsätter att de
har experter. Hans jobb har varit att tillse att det funnits en sådan organisation. Det är
ekonomi och risk som arbetat med dessa saker, de frågor som diskuteras nu. König tillträdde i
september eller oktober 2007. Det fanns en organisation. Personalen var mångårig och
kunnig. Under Königs tid har man dubblat de som jobbar med risk och kontroll. Han har inte
fått någon indikation om att man skulle agera i strid med IFRS/IAS.
Det är en stor verksamhet och tusentals frågor diskuteras löpande. Detaljfrågorna har skötts
av specialister interna och externa. Det har skett ett nära samarbete dem emellan. Interna har
varit ekonomi och risk. Externa har det varit KPMG. Revisionsutskottet har också haft till
uppgift att säkerställa dessa frågor. Det har därmed funnits en kontakt som gått utanför
ekonomiavdelningen. Han har inte haft anledning att ifrågasätta kompetensen hos interna och
externa experter.
Förevisas utdrag ur årsredovisning för 2008.
På sid 47 står. Det eventuella resultat som kan komma att uppstå
vid värdering enligt teoretiska modeller när ett finansiellt
instrument redovisas i balansräkningen för första
gången, så kallat dag-1 resultat, har inte bedömts som materiellt och redovisas således direkt
i resultaträkningen. bilaga 2.
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.
Du har ju skrivit under årsredovisningarna för HQ AB, varför har HQ behövt redogöra för
hur de resultatför dag 1 resultat?
Nu är vi nere på bokförings och IFRS tekniska frågor. König är av uppfattningen att HQ varit
transparanta. Varför man uttryckt sig på visst sätt är efter avvägningar mellan interna och
externa specialister. Han har inte kunskaper om detaljfrågor.
Vilka diskussioner har förts om detta?
Dag 1 har omnämts i KPMG:s pm, det som föredras vid revisionsutskottet och för styrelsen.
KPMG lämnar en skriftlig redogörelse över sitt samlade revisionsarbete och som föredras för
revisionsutskottet och styrelsen.
Det fanns ett önskemål om att man skulle förändra även avseende dag 1 resultat, men vad det
var på detaljnivå kommer han inte ihåg. I den här typen av redovisningstekniska frågor
besitter han inte den kunskapen. De avvägningar som gjorts har skett i samarbete mellan
ekonomi och KPMG. Det var hela tiden förändringar i årsredovisningen. Det skedde på
detaljnivå mellan ekonomi och KPMG. När det gäller förändringar om
värdepapperslagstiftningen hanteras de av jurist och compliance. Det krävs att man har
kompetens på dessa stolar. Königs uppgift har varit att omge sig med rätt kompetens. Det har
också varit föremål för granskning av KPMG. De har inte kommit fram till att process, rutin
eller organisation inte skulle vara ändamålsenlig.
För att resultatföra dag 1 resultat direkt måste värderingen grundas endast på uppgifter från
observerbara marknadsdata.
Om HQ värderat ett instrument till historisk volatilitet och den implicita varit en annan,
uppstår det edge då?
König vågar inte ge sig in i den typen av diskussioner. Edgebegreppet har inte använts i den
löpande verksamheten och inte åsatts något större värde som mätinstrument eller figurerat i
rapporteringen eller varit något verktyg att peka på. Det har kommunicerats som en siffra i
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den dagliga rapportering, men aldrig använts. Det blir ett hypotetiskt resonemang som han
inte vill ge sig in på.
Den visar diskrepans, men tillförlitligheten eller kvalitet var så låg på grund av den låga
kvaliteten på ingående data. Riskchefen framförde att KPMG avrått att använda den på grund
av undermålig indata.
Det var ett väldigt stort belopp vid ett tillfälle och König ställde en fråga, konsekvensanalys.
Han fick då till svar att den var en konsekvens av en i princip värdelös option. Han fick
därmed ett ickesvar och edge användes inte som någon verktyg.
Han vill inte säga vilka diskrepanser dessa värden mäter, för att inte säga något fel.
Kan det finnas en koppling mellan edge och dag 1 resultat?
Han kan inte bemöta det på annat sätt. Dag ett resultat tas mot resultatet. KPMG har inte haft
några invändningar och sagt att det inte haft någon effekt och Revisorsnämnden har granskat
detta. Han har inte själv funderat över om det finns en koppling mellan dag 1 och edge.
Vid årsskiftet 2008/2009 var edgen 44 miljoner, men skulle ha 317 miljoner högre om inte
HQ lagt in orders på avvikande kurser och därmed påverkat edgen.
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.
König kan inte följa resonemanget och vad det kan få för konsekvens.
Man bör fråga den som lagt in dessa order.
Det var senhösten 2009 han reagerade över den höga edgen och då fått svaret att det var en i
princip värdelös option som skapat denna edge. Han fick då bekräftelse på att edgen var ett
trubbigt verktyg.
Edgen var inte ett relevant verktyg. Man får en mängd rapporter och är beroende av att
organisationen guidar det som skall lyftas upp.
Det finns inte tid att analyseras allt. Edgen har inte i den löpande verksamheten använts så att
det skulle ha gjort honom uppmärksam på något och inte heller har han fått något sådant
påpekande från KPMG. Han har inte någon minnesbild om att hans kulle ha fått någon
kommunikation om edgen som en isolerad företeelse.
Var HQ tvungna att minska edgen och var det för att dag 1 resultaten inte skulle förefalla
väsentliga 2008?
Detta resonemang känner han inte igen sig i.
Om edgen skulle ha varit 317 miljoner högre 2008. Hade man då kunnat skriva att det inte
varit materiellt?
Han har ingen mer kommentar eftersom edgen som begrepp haft så lågt värde och han har
därför inte fäst någon uppmärksamhet vid den .
Vad menar du med materiellt eller väsentligt i årsredovisningen?
Han har ingen minnesbild av varför dessa ordval valdes. Det är så länge sedan.
Inför årsskiftet 2009 lades två felaktiga kurser i OMXS30 A660 och A700 som påverkade
edgen med 364 620 152 kr. Redovisad edge 281 170 668, utan påverkan skulle den ha varit
645 790 820 kr. OMX 30 stängde 30/12 på 951,72.
Har inte bedömts som materiellt tagits bort 2009 därför att 281 miljoner, vilket edgen var,
bedömts vara materiellt eller väsentligt?
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Han har ingen minnesbild av detta. Årsredovisningen togs fram av ekonomi och CFO och
kördes mot KPMG och presenterades för König och styrelsen. Denna del är väldigt komplex
och man måste förlita sig till att experterna gjort detta. KPMG har tvärtom uttryckt att HQ
uttryckt sig transparant.
König refererar till vad KPMG uttryckt och tittar i styrelsematerial den 29 jan 2010 i januari
2010, vid styrelsemöte i HQ AB. Sid 5 i KMPG:s pm.
Den här typen av verksamhet är komplex. König var inte vd när man valde KPMG, men har
förstått att valet föll på KPMG för deras kompetens.
König referera till Dyrefors kompetens. Johan Dyrefors, civilekonom, jur. kand. och 18 års
revisionserfarenhet, Brunner & Partners, Handelsbanken, Investor, Öresund och Lancelot bl.
a. Trots sin erfarenhet nyttjar Dyrefors externa experter både i Sverige och utlandet. Med det
vill König säga att man måste lita på att man har rätt folk. IFRS är ett principregelverk.
König läser upp vad IASB skriver på sid 7 i Johan Dyrefors inlaga till Revisorsnämnden den
8 juli 2011, om HQ. König menar att det är ett väldigt komplext material.
Det är specialister som tar fram dessa dokument och det är svår för König att fördjupa sig i
ordvalen. Han måste förlita sig på sin organisation. Han vill också tillägga beträffande
kommunikation, att de varit transparanta. På bolagsstämma höll Dyrefors ett anförande och
lyfte fram att det fanns svårbedömda saker i årsredovisningen. Det var värderingen av HQ
fonder och IFRS regelverket och aktiv marknad, HQ:s princip och hur man använt detta. De
aktieägare som fanns där hade verkligen möjlighet att ställa frågor. Bolagsstämman finns
inspelad.
Vem hade föreslagit att materiellt skulle tas bort i 2009 års årsredovisning?
König har ingen aning om detta.
Förevisas bilaga 6.3D Odax och 6.3D OMX till styrelseprotokoll i banken den 2010-01-28.
och
Förevisas bilaga 6.3d till styrelsemöte i banken den 2010-01-28, Risks kontroll av
värdering per 2009-12-30
König vill framföra att det var han som krävde att få ett skriftligt pm från risk inför varje
styrelsemöte. Han ville få en annan struktur. Att alla kontrollenheter, juridik, compliance,
risk, kredit, finans och ekonomi lämnade skriftlig redogörelse i god tid innan styrelsemöten.
XL tabeller går inte att fördjupa sig i. Det var en del av kontrollapparaten, att extrahera
relevanta frågeställningar som skulle behandlas. Han tycker rapporterna är bra, men man
kanske skulle vilja önska sig lite mindre ord.
Förevisas. På sid 2 framgår att då per den 2009-12-30 hade lösenmånaderna april och juli
i Omx bedömts som inaktiva och månaderna mars, juni, december i Dax också bedömts som
inaktiva.
Innebär detta att de värderats enligt ett väsentligt inslag av historisk volatilitet?
Det fanns en metodik för bedömning av inaktiv och aktiv. Den fanns en metodik för linjär rak
volatilitet.
Om det är aktiv så är principen att man hanterat den enligt detta. Han har ingen kunskap på
detaljnivå. KPMG har konstaterat att HQ följt de principer som är fastslagna. Det fanns också
en eskaleringsmetodik. Steg ett är att trading diskuterar med risk om valda nivåer. Han ser att
Crafoord sänkt volatiliteten i något fall så uppenbarligen fungerar den metodiken. Det fanns
en process om hur man stämmer av och sätter nivåerna. Trading har gjort korrigeringar efter
att risk haft synpunkter.
Om det finns en avvikelse och risk och trading inte kan komma överens om vad man ska
välja så skjuts den frågan upp till vd. Han har varit med om två sådana tillfällen. Det första
tillfälle vid årsskiftet 2009/2010. Då var König inte med, det var Dahlbo, och det andra var
vid skiftet, mars/april 2010. Vid båda tillfällen korrigerades volatiliteten och som fick
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resultatpåverkan.
Förevisas. Det framgår i sammanställningen att Omx april värderats teoretiskt till 18% och
juli till 17%. Implicit volatilitet är vid tankningstillfället ca 24 % för april och saknas för juli.
Historisk volatilitet över de senaste 3-5 åren ligger kring 20 %
Har april och juli värderats enbart enligt observerbara marknadsdata eller i någon väsentlig
grad utifrån historisk eller ej observerbar volatilitet?
König kan inte svara på den frågan.
Förevisas. Odax mars värderas till 25 % och juni och december till 20 %. Den implicita för
mars ligger ca 22-23 och 23 % för juni och ca 24,5 för december. Historisk volatilitet över
de senaste 3-5 åren ligger kring 20 %.
Har mars, juni och december värderats enbart enligt observerbara marknadsdata eller i
någon väsentlig grad utifrån historisk eller ej observerbar volatilitet?
König kan inte svara på det.
Hur mycket har HQ resultatfört dag 1 resultat som grundats på en observerbara
marknadsdata direkt över resultaträkningen?
König kan inte svara på det. Det fanns inte system för att göra detta.
Varför fanns det inte systemstöd?
HQ besatt vid det tillfälle inte kapacitet att göra detta. De system HQ hade besatt inte det
verktyg som i så fall behövdes. Det de hade i huset klarade inte detta. Företaget befann sig i
en förändring. Systemstöd var centralt och att ändra arbetsmetodiken.
König kan inte gå in på detaljfrågor om orsaken låg i redovisningssystemet eller på annat
håll. Han konstaterar bara att företaget hade inte den kapaciteten, att göra detta.
Det jobbade otroligt med att utveckla IT struktur och risk, från reaktiv till proaktiv process
och rekrytering hade påbörjas. De jobbade otroligt centralt med hela IT strukturen. Från att
bara haft en IT supportfunktion så skapade en utvecklingsavdelning.
Han kan inte gå in på detaljer om vad som gjordes beträffande dag 1 resultat. De jobbade med
allt som gick och ville förändra hela riskavdelningen som innebar att den skulle bli i hög grad
IT driven. Det gällde även det bokföringsmässiga. Prioritering låg på respektive affärs
områdesansvarig. Att identifiera dag 1 resultat låg på CFO, ekonomi och finans.
Att skapa ett systemstöd ligger på en övergripande nivå.
König läser upp ekonomi och CFO:s ansvarsbeskrivning.
Det aktiva valet måste ligga på de som äger dessa frågor.
Vd:s uppgift var att tillse att fånga upp och se till att det finns kontrollfunktioner.
König informeras om att dessa optioner med lösen i april och senare för Omx och mars och
senare för Dax har alla kategoriserats i nivå 3 vid nivåindelning som legat till grund för not i
årsredovisningen, not 27?
Innebär detta att de bedömts som om de kategoriserats som om de värderats utifrån
väsentligt inslag av ej observerbar marknadsdata?
König kan inte kommentera detta. Han utgår från att de principer de haft har följts och
KPMG har inte haft någon avvikande uppfattning.
Materian är väldigt svår.
Förevisas Not 27 i HQ AB:s årsredovisning för 2009, avseende finansiella instrument till
verkligt värde.
Tillgångar i form av derivatinstrument uppgår till 2 miljarder 322 miljoner,
varav i nivå 3 (värderingsteknik baserad på icke observerbara marknadsdata) 1 miljard 796
miljoner, dvs 75-80 procent.
Skulder i form av derivatinstrument uppgår till ca 3,3 miljarder, varav i nivå 3 ca 2,1
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miljarder, dvs ca 65 procent, bilaga 4B.
Motsvarande för 2008 och derivatinstrument var att av tillgångar om 2 miljarder 67
miljoner så var 1 miljard 995 miljoner i nivå 3, dvs ca 96 procent och
av skulder om 2 miljarder 711 miljoner så var 2 miljarder 587 miljoner i nivå 3, dvs ca 95
procent, bilaga 4B.
Stämmer detta, att så stor del av derivatinstrumenten värderats i nivå 3, dvs.
värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata?
König förklarar att om det står så är det så. Han har inte jobbat med detta. Det har den interna
organisationen gjort och det har stämts av med KPMG. Han har inte haft anledning att
ifrågasätta att något skulle vara fel.
Det övervägande som gjorts är hur man definierar aktiv och inaktiv marknad.
Han kan inte ge svar på frågan. Han har inte själv hanterat rådatan.
Varför har HQ inte redovisat hur tillgångar av HQ värderade till drygt 2 miljarder och
skulder av HQ värderade till 2, 7 miljarder påverkat resultatet när de avyttrats eller stängts?
Königs svar är han levat i tron att de följt regelverket och årsredovisningen har granskat av
KPGM och de har inte sagt att det varit något brott mot regelverket och revisorsnämnden har
inte anmärkt.
König har haft ett antal kontrollnivåer t.ex. risk och ekonomi. Han kan inte själv göra den
analysen Han måste lita på att de följer regelverket. KPMG gör sedan en granskning och den
går genom cfo. Det fanns sedan ytterligare en instans, revisionsutskottet, som hade
direktkontakt med KPMG. Inga av dessa instanser hade någon anmärkning eller framfört att
det skulle vara något lagbrott.
König läser upp den instruktion som gäller för revisionsutskottet.
König har inte blint litat på CFO. Det har funnits flera instanser som skulle ha fångat upp om
det varit fel eller brott. De hade bra skyddsmekanism, som skulle säkerställa att det gjort allt
rätt.
Hur kom man fram till att dessa instrument skulle kategoriseras i nivå 3?
Det har inte varit vd:s uppgift. Han har arbetat på en aggregerad nivå, och tittat på
avvikelserapportering.
Det har inte varit någon diskussion om vilka som skulle kategoriseras som icke observerbara
markandsdata. HQ hade under många år och historiskt framgångsrikt sysslat med denna
verksamhet. Det var ingen ny företeelse och kontrollen hade varit intakt.
Hans minnesbild är att det presenterats att så här ska vi hantera detta. Frågeställningen känner
han till. Han känner till begreppet observerbar marknadsdata, men valet av teknik har han inte
lagt sig in i. Han har inte varit nere på detaljnivå. Det har stämts av med KPMG. Chefen för
riskavdelningen var en erfaren person och hade suttit under många år.
Nivåindelningen ägdes av riskchefen, Agneta Norgren. Han är övertygad om att det var risk
som tog fram nivåindelningen och att hon på något styrelsemöte presenterat tekniken för
detta. Alla dessa frågor har haft full transparens i hela organisationen.
Var det exakt samma positioner HQ hade i nivå 3 2008-12-31 som de i nivå 3
2009-12-31?
Hade det inte hänt något med dem?
König har ingen aning, men det görs ett otroligt stort antal transaktioner och med tanke på
löptiden så förfaller optioner.
Varför har HQ inte gjort någon löpande nivåindelning under året?
Vid någon tidpunkt flyttas något från A till B. Det är en dynamisk massa. Något inaktivt blir
aktivt. Ju kortare tid det blir till förfall desto mer ökar aktiviteten.
Detta medför att instrument förflyttas mellan kategorier.
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König har uppfattningen att de haft processer som varit i enlighet med regelverket och
KPMG har tittat på detta. Han kommer tillbaka till detta. Han har ingen annan bakgrundsbild.
Inget har framförts om att den metodiken de använt varit brottsligt, ingen har gett något
sådant.
Hur stort dag 1 resultat har direkt resultförts på instrument som värderats utifrån ej
observerbar marknadsdata?
De hade inte systemstöd för detta, så König vet inte detta. KPMG, som granskat, har dock
sagt att det inte varit något materiellt ,eller varit någon väsentlig avvikelse, påverkan
beträffande bolagets resultat och ställning.
König läser ur Dyrefors inlaga till revisorsnämnden 4 februari 2011, kapitel nr 7, sid 1,
sammanfattning.
Sammanfattningsvis förklarar König att det inte varit något fel eller givit någon missvisande
om bolaget.
Paus kl 15.15.
Förhöret återupptas kl 15.25.
König informeras om att i nivåindelningen, bilaga 17, framgår att i nivå 3 hade HQ optioner
till ett netto av -293 422 979, varav tillgångar om 1 795 540 869 och skulder om 2 088 963
848, vilket också redovisats i årsredovisningen, not 27 enligt ovan.
I XL tabellen finns dock även dolda kolumner som vid summering bl. a. visar orealiserat och
realiserat resultat på dessa enligt följande.
Orealiserat resultat på tillgångar och skulder i nivå 3 per 2009-12-30 (nettotillgångar
enligt ovan -293 422 979 kr) uppgår till 362 miljoner kr. Total vinst (teoretiska) uppgår till
145 miljoner kr.
Varför har inte detta redovisats i not 27 i årsredovisningen?
König har inte den kunskapen. Han vet inte varför det utelämnats i årsredovisningen och inte
heller huruvida detta över huvud taget kan anses vara en felaktighet. Utformningen är ett
samarbete.
Vd jobbar med framvagnen. Bakvagnen är formalia och regelverk. Det har tagits fram internt
av de som jobbar med detta i samarbete med KPMG.
Han vet inte varför. Det är bokföringstekniska frågor. Han kan inte hålla på att gissa.
König och advokat Nilsson vill att detta stycke utgår eller att det ersätts av att bandet skrivs ut
ordagrant eftersom sammanfattningen inte är fullständig.
Vilka diskussioner fördes om att utelämna denna information, som krävs enligt IFRS 7 27B.
Han har ingen minnesbild av att detta skulle ha adresserats som en frågeställning.
Har det framförts något om detta från KPMG?
KPMG har framfört att det finns förbättringspotential, men König kan inte koppla detta till
detta.
Vad är syftet med den information som skall framgå av IFRS 7, 27B?
Syftet är med all information att en utomstående skall bilda sig en bild om företaget.
Han tycker de gjort en väldigt god beskrivning av en svår materia när de beskriver hur de
bedömer hur de hanterar eller värdera dessa tillgångar. De som är proffs är KPMG och de kan
jämföra med hur andra gör. Dyrefors har jobbat med Investor och fler. Mot den bakgrunden
finns det inte heller anledning ifrågasätta att de inte varit transparanta.
König informeras om att det i utkast till årsredovisningen, bakvagnen, funnits en tom tabell
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med utrymme för att fylla i de uppgifter som skulle ha framgått enligt IFRS 27B, men att
denna tabell försvunnit i den slutliga versionen.
König tillfrågas om han vet orsaken.
Han känner inte till den.
Förevisas. I möte med HQ Bank och KPMG den 2009-10-22 framgår att
avvecklingsprocessen avstannat under sensommaren och att nya positioner tagits i Odax,
bilaga 7.
Vidare i slutsatsen i mötesprotokoll från 2009-10-22
Norgren har ifrågasatt tradings värdering och informerat VD och styrelse i HQ Bank om
bankens problemställning rörande hantering av IAS 39 och IFRS 7.
PS har tydliggjort för MA att KPMG inte kan acceptera att åtgärderna inte rättas till inför
kommande årsskifte.
Varför togs nya positioner med längre löptid istället för att avveckla portföljen efter hand de
gamla löpte ut?
I Königs värd har man inte förlängt durationen i portföljen. När man bestämde sig för att
ändra affärsmodell 2008 fanns positioner med lösen i januari 2011. De fick inte förlänga den
durationen. Det var den bortre gränsen. Det har det inte gjorts. De beskar också möjligheten
att handla i andra instrument. Det var ett antal begränsningar.
Det fanns inga begräsningar att ta nya positioner inom den löptiden.
Om man t.ex. stänger januari och köper eller ställer ut juni 2010 så innebär att man håller till
inom mandatet.
König menar att man måste ta positioner för att skydda olika risker.
König tillfrågas om det skydd som tas i så fall inte borde vara till skydd för positioner med
ännu längre löptid.
König förklarar att det inte går att se det så. Allt hänger ihop. Det fanns inga begränsningar
inom den ram som satts upp.
Diskuterades det inte att man tog nya positioner.
Det fanns diskussioner hela tiden, men detta var ingen diskussion i sig, eftersom det var inom
ramen.
Skulle det innebära stora förluster och hade HQ inte råd att låta positionerna löpa ut?
König vill inte hamna i trading teknik. Då måste man titta på metodik.
Avvecklingsprocessen har avstannat under sommaren?
König ska inte gå in på detta, det är uppenbarligen någon som tycker det. Men som
omvärlden såg ut hur världen såg ut då, de tog enorma förluster detta år. 50 miljoner det
senare halvåret 2009. Avstanning är ett svårt begrepp. De hade inte flyttat den bortre gränsen.
Förivisas. Vidare på sid 2 i mötesprotokollet från 2009-10-22, bilaga 7.
Enligt MA och AN är status i HQ i enligt rekommendationerna ovan (KPMG:s
rekommendationer som bl.a. lämnades till styrelsen i HQ AB den 29 januari 2009) sådan att
endast back testing, möjligen kan anses ha implementerats under 2009. De övriga punkter
har hittills inte genomförts.
Enligt tillagda noteringar från Anders Torgander efter mötet (på KPMG:s rekommendationer
för 2008) måste KPMG även uppmana HQ att även åtgärda dag 1-resultat samt ge nya
upplysningar enligt IFRS 7 (se bilaga 5). Vi lägger till dessa punkter på en ny slide som
används vid kommande möten med HQ.
Möte med HQ risk 2009-11-09,

bilaga 9.
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Slutligen repeterar PS de rekommendationer som KPMG lämnade vid årsbokslutsrevisionen
2008 med tillägg för punkterna 7 och 8.
7. redovisa endast dag-1-vinster när värdering görs utifrån observerbara marknadsvärden
8. Beakta nya upplysningskrav enligt IFRS 7.
Varför har HQ Bank inte genomfört de förslag till ändringar som revisorerna föreslagit efter
2008 och varför har HQ Bank inte åtgärdat dag 1 resultat och lämnat upplysningar enligt
IFRS 7, 27B?
Han förutsätter att det som påtalats måste ha åtgärdats eftersom KPMG blivit nöjda.
Han kan inte kommentera just detta dokument. Han har inte sett det tidigare. Han förklarar
dock att detta är en löpande process. Han läser åter KPMG:s revisionsrapport för 2009, den
28 januari 2010. Det är en löpande process. Det händer hela tiden saker. Det är inget som
försvunnit på vägen. Men när man kom till revisionsberättelsen så anser revisorn att det helt
okej. Det stod inte att det ska göras just nu, i så fall skulle det ha gjorts.
Förevisas not som Nordea, SHB, Swedbank och Carnegie lämnat in i sin årsredovisning för
räkenskapsår 2009, bilaga 4 C.
Varför har HQ endast redovisat ingående och utgående balans i nivå 3 och inte på det sätt
som IFRS 7, 27 B kräver, när andra banker gjort det?
König har levt i tron att HQ levt enligt de lagar och regler som krävs. Skulle han fått
indikation om att de inte gjort det så förstår han inte varför de då inte skulle ha fört in det som
krävs.
Årsredovisningen. Fanns det någon tidslimit för när den skulle vara klar (var det sagt när
bolagsstämman skulle ske)?
Han antar att det fanns en timeline för detta. Det bokas i god tid innan.
Menar König att man kan resultatföra dag 1 resultat som grundas på ej observerbara
marknadsdata, om man beskriver det i årsredovisningen, utan att beskriva att det inte är
förenligt med IAS 39?
König lever i tron att de följt regelverket och den kommunikation de haft i årsredovisningen
följt regelverket. Han har inte fått någon indikation vare sig från interna eller externa
specialister om annat.
Förevisas mail från Curt Lönnström till Mikael König den 2010-01-12, bilaga 11.
HQ:s ledning har kommunicerat att tradingverksamheten succesivt skall inriktas på kortare
instrument med lägre marginaler än de långa de långa derivaten inneburit.
Varför var det ett problem att vara detaljerad i resultatrapporteringen?
Det är inte så König tolkar det. De kommer med det sämsta resultatet för HQ i mannaminne.
Den stora frågan som König tolkar det är att HQ inte tidigare guidat, de har inte historiskt gett
någon prognos om resultatet. Lönnström ville vara behjälplig om hur kommunikationen
skulle ske och König var tacksam för detta.
Den trading som gick bra och skulle vara kvar, innefattade den market making?
Ja det gjorde den. Market making är ett begrepp, som är väldigt brett. Det handlar om att man
ställer kurser i marknaden för egen räkning. Man förser marknaden med priser.
Förevisas kommentar från VD Mikael König, i bokslutskommuniké 2009, bilaga 12.
Förutsättningarna för att driva traditionell market making har förändrats på senare tid.
Minskade spreadar mellan sälj- och köpkurser, en försämrad likviditet och en ökad andel
datorstyrd handel har lett till sänkta marginaler. För helåret 2009 visar tradingverksamheten
därmed ett negativt rörelseresultat om -29 (-49) MSEK.
Vems har skrivit detta?
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Det värker fram i ett kollektiv internt och med hjälp av externa parter. Det är så här det såg ut.
Likviditeten är en väldigt viktig komponent.
Var det inte så att förlusterna uppkommit på de långa positionerna i avvecklingsportföljen?
I kommunikén gör de inte den distinktionen. Likviditeten är avgörande. Det styr priserna.
Utan likviditet får du ingen fungerande marknad. Det påverkar resultatet och är synnerligen
relevant.
Det är riktigt att de stora förlusterna var på avvecklingsportföljen.
Market making är ett begrepp man ska vara försiktig med. Vad som är relevant här är
likviditeten. Den är väsentlig. Om marknaden är illikvid så får man en väldigt operfekt
marknad.
IFRS reviewer Arnell vid KPMG har inte gett clearence.
Har König fått information om HQ vid att KPMG:s IFRS reviewing inte fått clearence vid
2009 års årsredovisning?
Det kände König inte till. Han har läst revisorsnämndens beslut och där sett detta, men han
kände inte till det innan.
Årsredovisningen, på vilket sätt och när kommer König in.
Hans bakgrund var att han skulle bygga upp en spararverksamhet. Man ställs inte i den typen
av diskussioner i en process. Man läser igenom och tittar men inte går inte in på detaljer. Han
kommer inte ihåg när processen börjar.
De är så många frågor man blandar. När det är resultat så är det mycket diskussion, men inte
när man kommer in på noterna.
König tillägger beträffande sina framtidsplaner HQ. Han hade jobbat aktiv för att ändra
riskprocessen för att bli mer proaktiv. Det framgår av ett styrelseprotokoll i HQ bank den 28
januari 2010. Agnetha Norgren uttrycker där en kommentar till följd av en oberoende
granskning som Atos gjort. Det framgår i riskrapporten. Hon nämner där detta, att styrelse
och vill förändra processen till en mer proaktiv.
Advokat Thomas Nilsson har inga frågor.
Förhöret slut kl 16.30
König ber att få återkomma för att läsa igenom förhöret.
Tid för detta bokas till fredag kl 15 (imorgon).
Den 2013-06-14 kommer König, Nilsson och Zacharoff till Ekobrottsmyndigheten och läser
igenom protokollet och ändringar förs in i protokollet. Godkännes därefter.
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Förhör med Mikael König den 2013-06-13.
König och advokat Nilsson har begärt att utskrift sker från bandet beträffande vad König
svarat på fråga som ställt efter att förhöret återupptagits kl 15.25.
I nivåindelningen, bilaga 17, framgår att i nivå 3 hade HQ optioner till ett netto av 293 422 979, varav tillgångar om 1 795 540 869 och skulder om 2 088 963 848, vilket också
redovisats i årsredovisningen, not 27 enligt ovan.
I XL tabellen finns dock även dolda kolummer som vid summering bl. a. visar orealiserat och
realiserat resultat på dessa enligt följande.
Orealiserat resultat på tillgångar och skulder i nivå 3 per 2009-12-30 (nettotillgångar enligt
ovan -293 422 979 kr) uppgår till 362 miljoner kr. Total vinst (teoretiska) uppgår till 145
miljoner kr.
Varför har inte detta redovisats i not 27 i årsredovisningen?
Utskrift från bandet följer.
König.
Nu är du på frågor som jag tyvärr inte kan svara på. Jag har inte den kunskapen.
Fhl:
Men du har ju ändå kunskapen om, kanse, varför det har utelämnats i årsredovisningen?
König:
Nej, det har jag inte.
Fhl:
Innehållet?
König:
Utformningen av årsredovisningen är ett samarbete mellan, framförallt de bakre delarna.
Årsredovisningen har ju två delar. Framvagnen som man kallar det och bakvagnen. Som vd
jobbar man väldigt mycket med framvagnen. Det är mer visionära saker eller strategier. Då är
man väldigt engagerad. Bakvagnen är ju formalia, det är regelverk och sådana här saker. Och
den har tagits fram i samarbete med de interna enheterna som arbetar med dom här frågorna
och KPMG. Så när det kommer sådana här frågor. Jag kan inte svara på dom. Jag har inte det
excelbladet. Jag antar att jag inte fått något mail som säger, Micke så här ser det ut, hur ska
man hantera frågan. Och jag vet inte ens riktigt. Jag kan inte riktigt förstå konsekvensen av
det här, så här bara, när jag får det i mitt ansikte. Det övergår den nivån där jag har fullt med,
utan det här är frågor som ligger på andra delar i verksamheten.
Advokat:
Har ni tagit fram det här excelet?
Fhl:
Nej. Det här är alltså som jag sa, underlaget. Vi fick det elektroniskt. Det är underlaget till.
König:
Ett årsskiftesarbete som gjorts på riskavdelningen.
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Fhl:
Det är underlaget till lagerredovisning.
König:
Är det gjort på risk eller ekonomiavdelning.
Fhl:
Man kan se att det här är ett mail ifrån Nina Hernberg till Agneta Norgren. Och det mailet är
den 18 februari 2010.
König:
Ni är inne på bokföringstekniska frågor, jag är ledsen, men jag kan inte ge mig in på det här.
Jag kan inte tillföra någonting. Det kan bara bli fel. Jag är ledsen. Och följdfrågan på det är då
ur ett årsredovisningsperspektiv. Kan jag inte svara på den första är det svår för mig att, jag
kan inte lov att gissa, det blir fel. Jag är hemskt ledsen.

B. Gärningsbeskrivning, 2013-06-13 13:15 diarienr: 9000-K1634-10

273

B. Gärningsbeskrivning, 2013-06-13 13:15 diarienr: 9000-K1634-10

274

275
Signerat av

Förhör
NR 9

Signerat datum

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten
Enhet

Diarienr

Stockholm FMK

9000-K1634-10

Hörd person

Personnummer

Lönnström, Kurt Harry

19430814-0856

Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Misstänkt

Ja

Körkort AB, giltigt till
2015-01-31

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt bokföringsbrott, svindleri och trolöshet mot huvudman, alternativt misstanke om medhjälp till
angivna brott, enligt bilagd gärningsbeskrivning
Underrättad om misstanke

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

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Per Durling

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Leif Lundqvist

2012-02-01

09:30

11:35

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Nihlvin, Kenneth
Berättelse

Se inskannat förhör.
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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:
Curt Lönnström (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
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
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Förhör den 2012-02-01 09.30.
Hörd person, Curt Lönnström.
Förhörsplats: Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15, Stockholm
Förhörsledare: Krinsp Leif Lundqvist och Krinsp Kenneth Nihlvin Närvarande vid förhöret:
Advokat Per Durling
Förhöret tas upp på band och skrives om inte annat anges ut i sammanfattning.
Curt Lönnström=CT
Leif Lundqvist=LL
Kenneth Nihlvin=KN
Per Durling=Advokat
Underrättad om misstanke för grovt bokföringsbrott, svindleri och trolöshet mot huvudman, alternativt
misstanke om medhjälp till angivna brott.
Lönnström och Durling har givits tillfälle att läsa igenom gärningsbeskrivningen.
LL:

Du har fått läsa igenom den brottsmisstanke som åklagaren fattat beslut om. Om vad
säger du om den?

CL:

Ja, jag kände inte igen mig alls i det här.

LL:

Nej, du förnekar alla dom här punkterna, helt enkelt.
Sedan sa jag också här innan vi startade bandspelaren att det gäller yppandeförbud, att
förundersökningsledaren har fattat bestlutat om yppandeförbud enligt RB 23:10, står
det. Och att du då, Lönnström och Durling inte får uppenbara för annan vad som
framkommit här vid förhöret.

CL:

Jaha.

LL:

Vi kanske skulle börja lite grann och fråga om din bakgrund? Vem du är och vad du
gjort i livet?

CL:

Ja, jag är ekonom och har arbetat som ekonom och företagsledare i olika företag med
riktig i slutet på 60-talet, när jag var färdig med mina studier. Och jag arbetade första 4
åren på Margarinbolaget och sedan arbetade jag på det som då hette Beijerinvest i 5 år,
med ekonomi och handel och allmänna företagsledningsfrågor och från 78 så blev jag
verkställande direktör i storgrossisteföretag Tibnor och var där till 1981, då det köptes
av SSAB, svenskt stål. Och då började jag inom Beijersfären som vd i ett företag som
hette Argentus och där var jag till 1987, vd och koncernchef och sedan så fusionerades
två bolag till någonting som kom att heta Investment AB Beijer. Och där var jag vise
vd. Och sedan så började jag 1993 på något som heter Beijer Alma, som är också ett
börsnoterat företag, som vd och koncernchef och där var jag till 2000 precis. Sedan dess
har jag haft styrelseuppdrag i en rad olika, både börsnoterade och familjeföretag och är
så fortfarande.

LL:

Då har du också varit i styrelsen för både HQ Bank och HQ AB?
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CL:

Ja.

LL:

Är det sedan 2000 någon gång då?

CL:

HQ AB sedan, ja, någonstans 1999 år 2000. Jag kommer inte exakt ihåg. I slutet på
1999 tror jag. Och HQ Bank har inte funnits som bank förrän 2006. Så då inträdde jag i
det.

LL:

Har du suttit, eller sitter du i styrelsen för något bolag, värdepappersbolag eller någon
annan bank, alltså något branschnära om man säger.

CL:

Nej. Jag har ett privat bolag som i sin verksamhetsbeskrivning har att det kan syssla
med värdepappersrörelse, men det gör inte det.

LL:

Men din erfarenhet från värdepappersrörelse den handlar om HQ Bank och HQ AB då?

CL:

Ja, det kan man säga.

KN:

Du har ingenting med Öresund att göra?

CL:

Nej.
När jag var chef på Argentus, det var ett blandat Investmentbolag, dels en börsportfölj,
dels en rörelse, och den här börsportföljen jobbade man naturligtvis med, det ingick i
uppgifterna och de hade en exponering mot aktiemarknaden, som sådan.

LL:

När det då gäller HQ Bank och HQ AB så har du då suttit i båda styrelserna, sedan HQ
bank bildades. Dom här styrelsemötena i bank och AB, hölls dom åtskilda eller skedde
det ibland att dom var gemensamma också?

CL:

De var aldrig gemensamma i den meningen att mötet i efterhand delades upp, men de
var gemensamma i den meningen, delvis, att de hölls samma dag, att det ena mötet låg
strax före det andra.

LL:

Hur brukade turordningen vara då, vilket var först, kunde det variera?

CL:

Ja det kunde variera.

LL:

Ibland var banken före och ibland AB?

CL

Ja, så var det. Och det var mer praktikaliteter som styrde, när folk var tillgängliga och
så.

LL:

Sedan har du också suttit i revisionskommittén eller ibland har jag sett att det stått
utskottet?

CL:

Först hette det revisonskommitté, sedan kom det lagstiftning 2008 eller 2009 där man
tog in det här som varit i den här uppförandekoden i aktibolagslagen och då blev det i
den termologin revisionsutskott. Men det är samma sak.

LL:

Och det finns bara ett?

CL

Ja.
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LL:

Det här revisionsutskottet, jag vet in vad vi ska kalla det, det blir väl både och när man
börjar prata om det förstår jag. Men revisionsutskottet, är det för både bank och AB,
eller vilket är det för?

CL:

Det vilar ju på aktiebolagslagen i det avseendet som jag uppfattar det så handlar det om
det noterade bolaget, och det är ju AB:et. Sedan har i praktiken, så har jag som
ordförande i utskottet rapporterat till båda styrelserna.

LL:

Vilka var med då, eller när bildades det först och vilka var med?

CL:

Långt bak, före 2007, om jag säger så.

LL:

Om vi säger så här, det skapades kanske en ny för varje räkenskapsår, efter att man
konstituerat sig styrelsen då? Det är väl styrelsen som utser?

CL:

Ja, styrelsen utser, och jag funderar på om det fattades något formellt beslut om det
varje år. Det var samma personer.

LL:

Det var samma personer under lång tid?

CL:

Under lång tid, med ett undantag, att Johan Piehl valdes in 2008, tror jag, och det var
med anledning av att det tagits in i aktiebolagslagen och då sades det att det skulle vara
tre styrelseledamöter och tror jag, så att två av dom tre skulle vara oberoende. Och
därmed fick vi fylla på så att säga med Johan Piehl som också var oberoende liksom
jag.

LL:

Och vilka var dom andra då?

CL:

Dom var utsedda så att säga, det var Stefan Dahlbo, som var ordförande i banken och
ledamot i AB, sedan var det jag och sedan Johan Piehl. Sedan var vid varje
sammanträde Mikael König, vd, Mattias Arnelund cfo, ekonomichef, Agneta Norgren,
chef för risk, på slutet och tidigare för lite större områden och sedan Jesper Bulow, som
var chef för backoffice. De var alltid med, sedan var nästan alltid juristen, chefsjuristen
Mikael Berlin med. Sedan beroende på vilka frågor som avhandlades kunde andra
personer vara närvarande.

LL:

Och ni hade flera möten emellan styrelsemötena och rapporterade till styrelsen sedan.

CL:

Ja, man kan säga att arbetsgången var att revisionsutskottet sammanträdde före
styrelsernas sammanträden, så att vi kunde rapportera in till styrelsen.

KN:

Vad var revisionsutskottets huvudsakliga uppgift?

CL:

Den huvudsakliga uppgiften är ju att, som ett utskott till styrelsen ägna kontakten med
dom externa revisiorerna mer tid än man gör i den normala styrelsearbetet och att dom
här olika funktionscheferna då kunde föredra sina respektive områden. Sedan var det
också en arbetsplanering. Det fanns en katalog av projekt som initierades och
rapporterades då, och den där katalogen arbetade man med och det kunde vara väldigt
många olika frågor som hur man räknar preformencearvoden i fondhanteringen och
disciplinen när det gällde semestrar, sådana här saker som. De anställdas egna affärer,
vad som var tillåtet och inte tillåtet. Så det gick över stora områden.
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LL:

Men vi har också sett att tradingportföljen har varit uppe till diskussion på
revisionsutskottet?

CL:

Jo, det är klart, det är en viktig del av verksamheten, så den har på olika sätt diskuterats
då  i  det  här  som…

LL:

Det bildades också avvecklingskommitté och vad jag förstår så var du också med i den.

CL:

Mm.

LL:

När bildades den?

CL:

I samband med styrelsemötet och bolagsstämman 2010, den 15 april, så var styrelsen
inte så nöjd med utvecklingen i bolaget och då tillsattes det ett antal grupper som skulle
stödja vd i att få fart på verksamheten, och det handlade om corporate finance och det
handlade om hur man använde fonder. Och det handlade om avveckling av
tradingportföljen. Det hade en ambition under ganska lång tid att avveckla
tradingportföljen. Då sa man, nu sätter vi till en grupp som ska se till att det rör sig
framåt i det här.

LL:

För att det skulle röra sig framåt, alltså att man skulle få till stånd en avveckling helt
enkelt?

CL:

Ja.

LL:

Och varför var man inte nöjd då?

CL:

Ja, den var inte avvecklad.

LL:

Och det hade varit målsättningen tidigare, har vi förstått.

CL:

Ja, egentligen så långt bak som 2007.

LL:

Och varför hade den inte blivit avvecklad då?

CL:

2007 var förklaringen att då hade Carnegie en incident med sin tradingverksamhet, som
gjorde att dom lämnade marknaden och hade varit stora. Dessutom, fast det kanske man
inte såg så tydligt då, så började det som blev en akut kris 2008 att påverka dom
finansiella marknaderna redan 2007. Så här rapporterade tradingansvariga och sa att det
är trögt nu och sedan kom 2008, som var ett väldigt besvärligt år i dom finansiella
marknaderna. Då sa man, det finns inte likviditet på marknaden, vi får ha tålamod och
låta det här spela ut, över tid, då dom här optionerna och annat gick till lösen. Och 2009
inledde man det här och rapporterade att nu går det rätt, marknaden bättre och vi drar
ner omfånget i portföljen och målsättningen var att den skulle vara avvecklad till
årsskiftet. Men sedan när vi kom närmare årsskiftet så visade det sig att den var inte
avvecklad då.

LL:

Det här var alltså någon gång under sommaren hösten 2009 då?

CL:

Ja, alltså låg en ambition att den skulle vara avvecklad i allt väsentligt under 2009, men
sedan när vi väl kom mot slutet så var den inte det. Och sedans startade 2010 svagt
resultatmässigt i tradingen. Och då kom dom till den slutsatsen att nu får vi liksom göra
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en ganska extraordinär insats, det är att tillsätta en sådan här grupp. Det är i praktiken är
det ju att sätta lite överrock på ledningen.
KN:

Du sa att förklaringarna lämnades av tradingansvarig, vem var det då?

CL:

Crafoord, Fredrik Crafoord.

KN:

Var det enbart Crafoord som lämnade dom här?

CL:

Och vd förstås.

LL:

Då under 2009, när den skulle avvecklas, fick ni någon förklaring då, varför den inte
hade avvecklats?

CL:

Nej, inte, det fanns ju resonemang om ja som att marknadsförutsättningarna hade
ändrats och den här typen av lite vaga uttalanden.

LL:

Vad skulle en avveckling ha inneburit då, om man gjort det då?

CL:

Ja, det var en av dom ombesvarade frågorna, det visste vi inte?

LL:

Men, alltså om ni har fått redogörelse från trading så måste ni ha fått något besked i alla
fall, vad som skulle ske om man hade avvecklat dom här positionerna. Dom måste ha
lämnat någon rimlig förklaring till varför dom inte har gjort det och vad som skulle ha
skett om dom hade gjort det?

CL:

Nej inte annat än att dom menade att det är bättre att göra andra dispositioner och så,
det var inte så att nu är det si eller nu är det så, så var det inte, utan att dom sa att det
här är totalt sett en bättre situation för.

KN:

Men om man läser årsredovisningen för 2008, då står det att det tagits ett beslut att
avveckla den här tradingportföljen. Det måste väl ändå ha föregåtts av någonting, en
diskussion om vad det innebär för bolaget att avveckla portföljen. Det är väl inte enbart
tradingavdelningen som har tagit det beslutet, det är väl?

CL:

Nej, nej, det föregicks av diskussioner och det sades att den här typen av långa innehav,
dom optionerna, de skulle vi inte syssla med. Det tog styrelsen ett beslut om och sedan
var det frågan om att verkställa det beslutet.

KN:

Men hade man då några intuitioner eller idéer om hur det här skulle gå till, själva
avvecklingen, som du eventuellt då var involverad i, för tradingavdelningen
effektuerade ju saken, men före den var effektuerad, var det inga beslut eller tankar om
hur det skulle gå till?

CL:

Nej, jag kan säga att tradingen, när den förekom i styrelsearbetet så var det, dels var det,
det här inriktningsbeslutet, men sedan vad det gällde övrigt så rapporterade man hur
resultatet var och verksamheten och sedan var det i allmänna ordalag att omfånget
minskade, men inte i konkreta termer. Nu ska vi sälja det eller köpa det, eller något
sådant.

LL:

Men hade det minskat då?

CL:

Så rapporterades det under 2009, att omfånget minskat.
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KN:

Och den informationen kom från?

CL:

Från trading och från dom andra organen.

LL:

Vilka var med i den här avvecklingsgruppen?

CL:

Det var vd, Köning, Stefan Dahlbo, Crafoord, Tamer Torun, som var ny tradingchef,
någon från risk, kommer inte ihåg namnet just nu och sedan var det jag och den nyvalde
styrelseledamot Catarina Lagerstam.

LL:

Varför valdes hon in?

CL:

Hon var, menar du i avvecklingsgruppen, eller i?

LL:

Ja, både och kanske.

CL:

Valberedningen, om man uttrycker det så, hade bestämt sig för att man skulle ha en lite
succesiv förändring av styrelsen, så att den föreslog att Anne-Marie Pålsson, som hade
varit ledamot ganska länge, skulle lämna och Catarina Lagerstam skulle väljas, och så
skedde också på bolagsstämman. Och hon har en bakgrund i trading och är kompetent
på den matematik som ligger i botten.

LL:

Men valet av henne, hade det på något sätt med avvecklingen av tradingportföljen att
göra, att hon valdes till avvecklingsgruppen förstår man ju, att det är på grund av
kompetens, men att hon blev ledamot i styrelsen hade det också med någon tanke på att
hon hade kunskap inom det här området.

CL:

Jag deltog ju inte i valberedningen, så jag ska inte säga, men jag tror ju inte. Mitt
intryck var att det är en allmänt kompetent person, med stor erfarenhet.

LL:

När det gäller den här tradingportföljen, eller FC portföljen har vi ju sett att den kallas
ibland också, eller till och med problemportföljen ibland.

Advokat:

Vad sa du.

LL:

Till och med problemportföljen har man benämnt den vid något tillfälle.
Fanns det någon värderingsproblematik i den?

CL:

Nej, det fanns ju i att man med revisorer diskuterade det här begreppet aktiv marknad.
Och kategoriserade då innehav i enlighet med huruvidia det var aktiv eller icke aktiv
marknad.

LL:

Innebar det några problem?

CL:

Nej.

LL:

Du nämnde ju här tidigare också de långa positionerna som skulle avvecklas.

CL:

Mm.

LL:

När det gäller aktiv marknad så kan man nästa förutsätta att dom kanske inte alltid faller
in under då, aktiv marknad?
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CL:

Ja, ja, jo.

LL:

Men innebar inte det något problem ur värderingssynpunkt då?

CL:

Nej, den metodik som tillämpades kan man säga, den var att om det fanns aktiv
marknad, så tillämpade man den prissättningen. Om det inte fanns aktiv marknad, då
gjorde man teoretisk värdering.

LL:

När det gäller den här FC portföljen så vad vi förstår så, att den skulle avvecklas det
stod väl klart tidigare, men att man har urskilt den också i det syftet, det har vi förstått
att det har skulle ha skett någon gång i februari 2009, kan det stämma?

CL:

Ja, det hänger nog ihop med när Tamer Torun blev så att säga ansvarig för den trading
som inte var den lång portföljen.

LL:

Han skötte den andra delen?

CL:

Ja, just det, det som skulle vara kvar när den långa portföljen var avvecklad. Men det
var också ett sätt att göra en tydlig skillnad ansvarsmässigt mellan dom här.

LL:

Och då den bildades i februari 2009, då var det sagt att den skulle avvecklas under
2009.

CL:

Ja.

LL:

Vi ska ställa lite frågor utifrån material som vi har hämtat ur revisorsakter för 20082009. Vi kallar det för flik 6, för att veta var vi hämtat papprena någonstans.
Jag refererar, jag har skrivit ner referaten ur den här pärmen. Det finns ett pm 2009-0713 från möte mellan KPMG och HQ Risk och anges att:

avveckling av tradingportföljen pågår och att merparten kommer att var utsläckt
eller i frontmånaden per 2009-12-31.
Och sedan finns ett till pm 2009-10-22 från möte mellan KPMG och HQ Bank
och 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
Och då blir ju frågan då, varför avstannade avvecklingen.
CL:

Det kan jag kanske inte svara på, för det var ju dom som handlade.

LL:

Du kommer ihåg det jag läste upp nu?
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Cl:

Ja, det är nog ingenting som har deltagit is.

LL:

Jo, men i möte med.

CL:

Jo vi hade ett möte, det är riktigt och då fick jag information om att man hade
tagit nya positioner i Dax och det skäl som angavs var att ett effektivare sätt
hantera portföljen och man beskrev att det här var likvida positioner som skulle
kunna vara avvecklade före årsskiftet.

LL:

Du fick den informationen av vem då?

CL:

Det var Agneta Norgren i första hand.

LL:

Men om man nu har beslutat om en avveckling, varför tar man då nya
positioner?

CL:

Det vet inte jag, utan det svar som man gav var att här är så att säga ett bra sätt
att hantera portföljen och hantera det där och just det där när de nya positionerna
i Dax, han informerade om dom, så var det om jag minns rätt nu, men det tror
jag att jag gör, så var det så att de angavs vara likvida, så att man skulle kunna
avveckla dom före årsskiftet.

LL:

Men man måste ställa sig fråga då, om man inte var beredd att realisera förluster
vid en avveckling?

CL:

Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag ser inte det, utan man rapporterade att man höll
på med det här och jag ser inte någon koppling där.

LL:

Du ser ingen koppling där. Men kom det som överraskning om att nya
positioner tagits eller är man införstådd med att portföljen skulle rullas, kan man
ju säga då?

CL:

Det är klart att det var en överraskning, men det var inte så att till mig eller till
styrelsen rapporterades om, nu tänker vi göra det här, eller så här. Så fungerar
det inte. Man rapporterade, så här är resultatet i portföljen och hur det låg inom
det här som kallas riskmatris och sedan just när dom här positionerna
rapporterade man då, eftersom dom, ja man talade om att dom fanns då.

LL:

Men rimligtvis måste ni ha fört en diskussion om hur det skulle ha påverkat
resultatet om man avvecklar dom här positionerna, det låter helt orimligt att man
inte fört en sådan diskussion, efter ni håller på att avveckla portföljen. Vad det
kostar att stänga den?

CL:

Men det beskrevs som en del av den helheten.

LL:

Jovisst, men man måste få höra siffror på något sätt i alla fall. Det är ju ganska
lätt att räkna ut vad det kostar att avveckla den, som den står i alla fall.

CL:

Det var ju det dom gjorde. De räknade portföljens värde, varje dag.
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LL:

Jo just det, men vad det skulle kosta att avveckla den?

CL:

Nej, det som var känt rapporterade man då.

LL:

Ja, och vad fick ni veta då om vad det skulle kosta att avveckla portföljen, det
måste ju ha varit relevant på något sätt, eftersom det skulle ske under 2009.

Cl:

Ja, men dom värderade ju dagligen portföljens värde.

LL:

Jo, men det är en annan femma, men vad det ska kosta att avveckla den?

CL:

Ja, nej så fördes inte diskussionen.

LL:

Det fördes inte?

CL:

Nej.

LL:

Det fördes inga diskussioner om hur, ifall det skulle innebära förluster eller hur
stora dom skulle bli då, vid en avveckling?

CL:

Nej.

KN:

Var det ändå inte tanken att dom här positionerna som den s.k.
avvecklingsportföljen hade, dom skulle vara borta vid 2009 års utgång?

CL:

Javisst, det var den övergripande tanken.

KN:

Men ändå som Leif säger, fördes det inga tankar eller resonemang om vad det
skulle innebära för HQ Bank när den var avvecklad när 2009 var utgången, vad
skulle det innebära för HQ Bank då?

CL:

Inte annat än att man gjorde beräkning i stort sett dagligen på portföljens värde
och värdet beroende på marknad och vilka positioner, bara upp eller ner då. Och
under första delen av 2009 ökade värdet av transaktioner och innehav. Och
sedan från någonstans sommaren 2009 så började värdet sjunka, eller resultatet
sjunka och det är ju, så att säga metodiken var. Ja då beskriver det att istället för
att ha ett plusvärde så sjunker man därför att man har handlat då att, i resultat
eller marknaden har förändrats.

LL:

Ja, men om man avvecklade, då fick man väl ta dom priser som fanns i
marknaden, eller hur? Om man avvecklar portföljen så måste man ta dom priser
som finns i marknaden?

CL:

Mm.

LL:

Och skillnaden mellan HQ:s värdering och dom priser som fanns i marknaden,
det är ju edgen och edgen blir ju en förlust då. Som skulle ingå i förlusten om
man avvecklar. Det måste ju ha förts sådana diskussioner?
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CL:

Nej, det gjordes det inte. Edgen rapporterades bara någon enstaka gång i
styrelsen och till styrelsen.

KN:

Om man är inne då, som vi nämnde, edgen. Ni fick i alla fall till styrelsemötena,
kanske oftare, men i vart fall till styrelsemötena information om edgen.

CL:

Enstaka styrelsemöte.

KN:

Okej, men höll du dig på något sätt informerad om edgen?

CL:

Nej.

KN:

Inte. Du hade inte en aning om vad det var.

CL:

Nej.

KN:

Det var inga diskussioner heller om edgen i styrelsen?

CL:

Nej.

KN:

Varken i bank eller AB?

CL:

Nej. Något av åren så gjorde revisorerna i sin föredragning en kommentar om
edgen till innebörd att den var ointressant, var väl det ord man använde.

LL:

Om vi går vidare på det här pm:et som fanns i revisorsakten från 2009-10-22, så
refererar jag:
HQ redovisar en PM, som gått igenom med styrelsen, och som beskriver
värderingsprinciperna och värderingsnivåerna i IAS 39 och HQ:s problemställning
vad avser upplysningskrav som IFRS 7 har och eventuella avvikelser mellan
teoretiskt och marknadspris per Q4, som i sin tur kan få resultatpåverkan. Vid
årsskiftet antas det för närvarande främst gälla ODAX med förfall i juni 2010
Dom här kom igen och därför måste jag fråga. Hur gick diskussionerna om
Odax junioptioner? Alltså förenklat, dom positioner som det var problem med
dom kan man räkna på ena handens fingrar och då blir det inte så svårt att
fundera. Det måste ha förts diskussioner om vilka det var och problemet när det
gällde dom?

CL:

Inte i styrelsen.

LL:

Men i revisionsutskottet då?

CL:

Nej, inte i revisionsutskottet. Vi hade något som inte blev ett revisionsutskott i
september, då det fördes vissa diskussioner om värdering och där slutsatsen blev
att man skulle göra fler beräkningar och sedan vid, nu kommer jag inte ihåg
datum exakt, men jag tror att vi hade sammanträde i oktober och då rapporterade
naturligtvis risk på vanligt sätt om portföljen.

LL:

Vi kommer nog också till det också.
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Det framgår, nu fortsätter jag ur revisionsakten:
KPMG:s rekommendationer i samband revisionen2008 avseende värdering av
redovisning av verkliga värden enligt IAS 39 genomgicks
Merparten av KPMG:s rekommendationer har inte genomförts
HQ  uppmanas  att  åtgärda  ”dag1-resultat” och ge upplysningar enligt IFRS 7
(endast  redovisa  ”dag  1”  vinster  när  värdering  görs  utifrån  observerbara  
marknadsdata)
Varför har KPMG:s rekommendationer inte genomförts?
CL:

Det känner jag inte till. Det där har jag inte hört förut.

LL:

Dag 1 resultat måste ha diskuterats och varför det inte har åtgärdats, problem
med dag 1 resultat.

CL:

Ja, revisorerna hade någon kommentar om dag 1 resultat, om det var 2008 eller
2009 kommer jag inte ihåg på rak arm, men någon gång hade dom det. Men
fortsättningen på det här, är ju när man kommer till årsbokslutet, då ägnar ju
revisorerna stor tid och stor möda...

LL:

Jo, men dag 1 resultat sker ju löpande under räkenskapsåret. Det är ju det som är
problemet.

CL:

Ja, det är inte diskuterat på det viset.

LL:

Men eftersom revisorerna har påpekat det då, redan 2008 då, men det har inte
vidtagits några åtgärder för att se till att det här blir korrekt då?

CL:

Jag kan inte svara på det. Alltså den normala gången är ju att om det är något
påpekande från revisorerna att det tas in i det löpande arbetet och om det inte
fungerar så kommer det rapport om det.

LL:

För du i revisionsutskotter är ju någon sorts länk emellan bolaget och
revisorerna också?

CL:

Mm.

LL:

Så dom här diskussionerna måste ju har förts på det planet också, mellan
utskottet och revisorerna.

CL:

Nej.

LL:

Det har inte skett?

CL:

Inte på det viset, utan det var en uppsamling när året närmade sig slut och hur
portföljen och dom frågeställningar som fanns, och ja.

LL:

Om vi pratar om det Kenneth var inne på tidigare, informationen till styrelsen
och även till revisionskommittén, vad fick ni ifrån risk när gäller t.ex.
edgerapporter.
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CL:

Det finns någon enstaka siffersammanställning som innehåller edge, men i
övrigt har vi inte fått något.

LL:

Vad menar du med enstaka?

CL:

I något styrelsesammanträde så finns det, i underlagen finns det någon tabell.

LL:

Vad är edge?

CL:

Ja det är något som man, mellan observerbar, skillnad mellan observerbara
marknadsdata och teoretisk värdering.

LL:

Förstod styrelseledamöter det, generellt sett, vad edge är för någonting? Eller
vad det innebar?

CL:

Det vet jag inte, men det var ingenting som problematiserades, så i den
meningen.

LL:

Inte ens i samband med att ni skulle avveckla den här tradingportföljen, dök det
inte upp som ett problem då?

CL:

Nej.

LL:

Jag ställer några frågor här som samtidigt är lite påstående.
Var det inte så att revisionskommittén och styrelsen även fick regelbunden information
om hur stor skillnaden i värdering och resultat skulle bli om FC portföljen skulle
värderas till de priser som fanns i marknaden, istället för en teoretisk värdering?

CL:

Nej.

LL:

Det handlar ju om edgen det?

CL:

Ja, nej det har vi inte fått.

LL:

Ni har inte fått regelbunden information om det?

CL:

Nej.

LL:

Var det inte så att revisionskommittén och styrelsen regelbundet och inför
styrelsemöten i bank och AB fick uppgift om hur stor skillnaden var mellan HQ:s
teoretiska värdering och de priser som fanns i marknaden, dvs edgen?
Ja, det var egentligen samma fråga, som jag ställde.
Var det inte så att under hösten 2009 så ökade denna skillnad?

CL:

Ja, det vet jag inte.

LL:

Du har ingen koll på det?

CL:

Det har inte rapporterats.
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LL:

Vi har ju sett vid flera tillfällen att edge och edgekurvor ha dykt upp även i bilagor till s
styrelseprotokoll, så nog finns det med i materialet.

CL:

Som jag sa, det finns vid enstaka tillfällen.

LL:

Var det inte så att det förhållandet att edgen ökade och att FC portföljen inte
avvecklades på det sätt som tidigare beslutats bekymrade såväl risk som bolagets
revisorer?
Alltså vi läste ju upp här tidigare att du var till bolagets revisorer och diskuterade då
varför den inte hade avvecklats och då ställde dom sig ju frågan naturligtvis, varför har
den inte det då? Och då kommer man ju in ganska naturligt på om det kan vara en
skillnad i värderingsproblematik?

CL:

Nej, så har det inte diskuterats.

LL:

Du menar att så har inte diskuterats?
Var det inte så att det stod klart under den senare delen av 2009 att denna
värderingsskillnaden fanns i endast några enstakta daxoptioner och främst de med lösen
i juni 2010.

CL:

Känner jag inte till.

LL:

Det känner du inte till?
Var det inte så att Nina Hernberg för Curt Lönnström den 17 september visade den
skillnad som förelåg mellan HQ:s teoretiska värdering och de priser som fanns i
marknaden beträffande Daxoptioner och Omxoptioner?
Har du något minne av det?

CL:

Ja, hon och Agneta då, redovisade på skärmen några papper med vegavärden som då är
väl något som liknar det och med påskriften att det här inte var uttryck för en värdering
av portföljen. Och så förde vi lite olika resonemang om det och som slutade med att vi
bad att få fler beräkningar av det här och vad dom skulle kunna innebära.

LL:

Och vad fick ni därvidlag. Pratar du nu om revisionsutskottet då?

CL:

Ja, det här var ett möte som var avsett att bli revisonsutskott men på grund av att flera
inte kom, så blev det inte det, utan det blev något som var ett möte, så att säga.

LL:

Med dig, men var det någon mer också?

CL:

Ja, Agneta Norgren och Richard Berling, Mikael König och Nina Hernberg och kanske
någon mer, Mattias Arnelund sannolikt.

LL:

Hon visade på vega då, skillnader i vega. Alltså vega är ju en procents förändring det,
på instrumenten, men rimligtvis är det väl marknadspriserna hon har jämfört med och
presenterat i förhållande till?

CL:

Jag minns inte exakt vad hon presenterade, men jag kommer ihåg att hon presenterade
siffror och att diskussionen var, hur ska vi tolka det här, därför att det var liksom en
fråga som låg i luften, om det här var någonting som påverkade värdet på portföljen då.
Det svarade man inte på.

LL:

Dom svarade inte på om det gjorde det?

CL:

Nej.
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LL:

Vad fick du själv för intryck då, varför kom dom med det här?

CL:

Ja, det vet man inte. Det måste dom själva svara på. Men vid nästakommande
styrelsemöte, då var det en riktig riskrapport och man går igenom och värderar
portföljen.

LL:

Vi har ju läst också revisionsutskottets mötesprotokoll här också och därför frågar jag
också.
Var det inte så att det på nästkommande möte i revisionsutskottet den 5 oktober
diskuterades beträffande värderingen av de längre positionerna?

CL:

Nej, det protokollet tror jag står i, att König sa att han inte såg några bekymmer med
värderingen.

LL:

Nej, men ni diskuterade värderingen i alla fall.

CL:

Ja, men han sa att det finns en pedagogisk fråga för årsredovisning, att beskriva det.

LL:

Jaha, okej. Sedan hade, det hade du Kenneth tror jag, skrivit, den 12 oktober var det i
AB:t och sedan var det den 13 oktober i Banken,  så  var  det  då…

KN:

Ja, alltså den 12 oktober var de styrelsemöte i HQ AB och där togs det upp som en
särskild punkt att dagen efter skulle det vara styrelsemöte i HQ Bank och då skulle man
ta upp det här med värdering av tradingportföljen. Alltså det finns då först, får ni
information från Nina, så tas det upp i revisionsutskottet den 5 oktober 2009 och sedan
den 12 oktober tas det ytterligare upp en gång och vad är det ni diskuterar angående den
här tradingportföljen, det är ju inte en gång det är ju tredje gången det är uppe på
tapeten och den fjärde gången dagen efter i Banken. Vad är det som diskuteras
angående den här portföljen?

CL:

Det minns jag inte rakt av, men uppdelningen mellan, hänvisningen till banken, den
handlade då om att riskrapporten redovisades i banken, men inte i AB:t. Och
riskrapporten var ju där man samlade upp bedömningarna av portföljen. Sedan minns
jag inte exakt, siffrorna redovisades, men från att ha varit ganska positiv redovisning så
blev den succesivt en sämre, negativ utveckling av tradingresultatet. Så det är väl
säkerligen anledningen till att det kom upp i styrelsen.

KN:

Om man då ser till det där styrelsemötet som var i Banken den 13 oktober 2009 och vad
jag förstår deltog då Agneta Norgren och Nina Hernberg och gjorde en föredragning om
portföljen. Kommer du ihåg det styrelsemötet?

CL:

Jag tror inte dom gjorde det, men det ska jag låta vara osäkert. Men det finns en
riskrapport naturligtvis till det mötet. Som ju skrevs av Agneta Norgren.

KN:

Men du kommer inte ihåg om hon var med där fysiskt.

CL:

Jag tror inte dom var det. Jag tror dom var med i augusti.

KN:

Alltså tidigare i så fall?

CL:

Mm.

LL:

Var det inte så att risk, Nina Hernberg och Agneta Norgren på styrelsemötet i banken
den 13 oktober redogjorde för dom skillnader som fanns mellan HQ:s teoretiska
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värdering och priser i marknaden för Daxopitoner med lösen i mars och juni 2010 och
det skulle kosta i storleksordningen 300 miljoner att justera värdet till de priser..
telefon ringer.
Det skulle alltså kosta i storleksordningen 300 miljoner att justera värdet till de priser
som fanns i marknaden vid rak volatilitet, alltså det vi pratar om at the money, och
betydligt mer om HQ skulle ta de priser som fanns i marknaden för varje enskilt
instrument, dvs den skillnad som edgen visade?
Nu pratar vi om styrelsemötet den 13 oktober?
CL:

Nej det..

KN:

Du kommer inte ihåg något styrelsemöte där i princip Nina och Agneta blev utkörda.

CL:

Det är kanske rätt hårt, men jag tror att det var i augusti faktiskt, då dom deltog och
redovisade några siffror, och så var det lite frågor, alltså vegavärden och lite frågor om
och kring det och som inte besvarades och då fick dom uppgift att göra mer
beräkningar, bättre beräkningar, och sedan var deras punkt avrapporterad och då
lämnade dom styrelsen. Men sedan då nästkommande möte i oktober så fanns det som
sagt en riskrapport, men då kommer jag inte ihåg om Agneta föredrog den eller om den
bara levererades, men och den, så att säga huvudnumret i den är ju just portföljvärdet
och det rapporterade såsom resultatet blev, resultatet av värderingen av portföljen.

LL:

Om vi går tillbaka till den här revisorsakten då:

I 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
Alltså per Q4 är ju utgången av 2009 då, då var det alltså en edge netto på 280
miljoner, men av det svarade Odax för plus 643 och Omx minus 364 miljoner
kr.
Hur kommer det sig att Omx edgen var negativ i den storleksordningen vid
årsskiftet. Vad var det som hade hänt?
CL:

Jag vet inte. Det här är för mig okända uppgifter.

LL:

Det är helt okända uppgifter för dig?
Vi ska titta på här vid årsbokslutet. Det var väl, vänta ska vi se.
Som vi har förstått har hade banken och AB ett möte den 28:e och 29:e, nu
kommer jag inte ihåg vilken som var försts, i januari. Och sedan hade
revisionsutskottet den 27/1 ett möte. Här har jag någonting som vi kallar
förhörsbilaga Q och det finns ett mail från Agneta Norgren den 100126 till
Mattias Arnelund och det är angående HQ AB:s årsbokslut 2009 och frågan är
alltså, hur kontrollerades större edgeförändring över 25 miljoner. Det har vi
förstått att det skulle ha skett.
Känner du till det?

CL:

Nej.
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KN:

Om man ser edgen fr.o.m. första januari 2009 t.o.m. sista december 2009, hur
gick den?

CL:

Det vet inte jag. Alltså det har inte rapporterats.

KN:

Du känner inte till då när den var uppåtgående eller nedåtgående.

CL:

Nej.
Jag vet ju vad som har påståtts nu, men då visste jag inte.

LL:

Hur jämförde man volatilitetsavstämningar med tradingavstämningar och med
kurser enligt säkerhetskrav från SEB?
Det är ju tre sätt man får information då ifrån, det finns ju fler också. Men
tradingavstämning och volatilitetsavstämning sker ju varje månad.

CL:

Kärnan i det här är ju riskrapporten. Det är ju det jag som styrelseledamot har
sett.

LL:

Vad vet du om dom som, med tanke på att du sitter i revisionsutskottet, vilka
jämförelser gör man mellan dom här storheterna då?

CL:

Vi har över huvud taget diskuterat det?

LL:

Man säger att man gör tradingavstämningar och volatilitetsavstämningar. Det
bör väl vara för att man ska jämföra, så att man inte dribblar med siffror, om
man säger, en kontroll om man säger. Den ena sker några, vi har förstått, några
dagar innan månadsskiftet och siffrorna tas ju från månadsskiftet, den sista
dagen i månaden?

CL:

Själva grundupplägget med riskfunktionen var ju att riskfunktionen skulle
granska värderingarna och rapportera om det. Men själva tekniken i hur risk
gjorde det, det vet inte jag. Det har jag aldrig haft någon insiktsyn i.

LL:

Jag skall ställa någon fråga här också om edge dag för dag. Vi har något som vi kallar
förhörsbilaga E och här har vi sådana här kurvor då, edge dag för dag. Sådana här har
vi sett dyker upp lite då och då. Här har vi några med olika tidsperioder.

Advokat:

Var kommer dom ifrån?

LL:

Dom här tror jag, jag törs inte svara med säkerhet, men jag har för mig att det var till
det styrelsemöte den 28, nej det här är en senare, men det fanns även till styrelsemöte
den 28 januari, men den här jag visar nu den har en längre tidsperiod den.
Jag kan visa en som gäller för perioden december 2008 till juli 2010 och den är i milj
SEK.

CL:

Ja, som jag sagt många gånger nu, det här är inte något som rapporterades, diskuterades
eller problematiserades.

LL:

Det var det inte.
Du har fått någon gång uppgift om den, men inte regelbundet och inte vid varje
styrelsemöte har det diskuterats eller kommit upp på tapeten?
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CL:

Nej, det har förekommit enstaka siffersammanställningar i styrelsematerial.

LL:

Men att den liksom bär iväg uppåt så här, som den uppenbarligen gör, har inte det
diskuterats då.

CL:

Nej.

LL:

Förstår du problematiken eller det orimliga i att den gör det. Alltså en edge borde
faktiskt hålla till runt nollinjen upp och ner.

CL:

Ja, som sagt, det här inte någonting som har diskuterats och rapporterats på det viset.

KN:

Vem är det som skulle ha rapporterat en sådan här sak?

CL:

Riskfunktionen är det primära, det är det organ som finns i bolaget. Sedan är det
självklart vd och i det här fallet, kanske vice vd som kanske primärt är ansvarig för det
här.

LL:

Styrelsesammanträdet den 28 januari 2010, det här kallar vi förhörsbilaga J. Det här är
HQ Bank AB vi talar om då. Jag kan ta och visa. Jag har grönmarkerat det jag tänkte
fråga om.

Det framgår att per 21 december gjordes en avstämning som presenterades för
FC och Stefan Dahlbo den 22 december, varvid särskilt Dax januari, mars, juni
och december diskuterades. FC ändrar efter mötet mars och inför balansdagen
även januari. Januari kom enligt de riktlinjer som föreslagits att falla in under
aktiv marknad.
Det är alltså den 21 december som har gjort en avstämning.
Jag tänkte gå vidare innan jag ställer frågor och visa mer saker här.
Kan börja med själva mailet först då.
Inför detta mötet har presentationer i XL skickats till konferensrummet. Varför
jag visar dom är väl för att man kan förutsätta att det är dom färskase siffrorna
som visas upp, så att man får uppdaterade siffror, om man säger. Om man går
vidare.
Och där visar man Odax mars implicit och teoretisk volatilitet.
Här ser man i punktform hur det skiljer mellan marknadspriser och HQ:s
värdering.
Vegat har man också visat i stapelform, när det gäller mars och juni och det
kanske även var med någon annan månad, december, men det var inte så stort
då.
Och sedan finns det även tabeller som visar säkerhetsunderskotten i olika typer
av grafer. Och det här kan man nog förutsätta att det har presenterats på
styrelsemötet, eller funnits till hands i alla fall.
CL:

Jag har inget minne av den här presentationen, men det ska jag inte säga säkert.

LL:

Det hör ju till saken, om vi går tillbaka till mars, dom här punktformerna.
Hur kommer det sig att styrelsen och även revisionskommittén accepterar ett
värde på mars och junioptionerna som så mycket avviker från de priser som
fanns i marknaden beträffande indexoptioner för en av värdens största
marknader, tyska daxindex? Det är ju det det handlar om här.
Det är ju väldigt avvikande kurser som ni accepterar då helt enkelt.
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CL:

Ja, och grunden är att riskfunktionen och ledningen, dom rapporterar en
sammanvägd bedömning i det här och som sagt, jag tror inte att jag sett dom här
förut, men i varje fall ingen diskussion av det.

LL:

Men det har ju framgått tidigare att ni har varit inne och diskuterat och fått
presentationer om att det handlar om daxpositioner, några fåtal positioner som
det är problem, eller man vill diskutera i alla fall.

CL:

Ja, man pekar på dom ur värderingssynpunkt, men sedan vägs det här ihop till
en helhet.

LL:

Och det hör ju till saken också att det är dom positioner som HQ innehar eller är
långa i om man säger, som är högt värderade och dom man är korta i som är lågt
värderade. Det var ju så att om man tittar på vegat här, att mars har ett positivt
vega och juni negativt, så höjer man volatiliteten på mars då blir dom värd mer
och tvärsom på juni. Och det ligger alltid på det sätt som är fördelaktigast för
HQ. Det här är ju liksom inga svåra siffror, det är ju bara att multiplicera och det
är bara några få positioner så det ser man nästan bara man slår upp papprena och
tittar, vad det handlar om.

CL:

Det kan jag säga igen, det här är inte diskuterat på det sättet. Det här är
diskuterat portföljens värde och såsom den är värderad enligt dom metoder som
var tillämpade under lång tid och baserat på dels funktionschefen och sedan
kontrollen från risk och övrigt i sista hand av revisorer.

LL:

Men det här har ju nu berörts av både risk och bolagets revisorer under hösten
och bolaget revisorer har ju ifrågasatt varför ni inte har stängt positionerna och
det kan man ju förstå när man ser det här.

CL:

Det kan hända att man gjort, men det känner jag inte till.

LL:

Jo, men dom var ju i kontakt med dig, varför finns portföljen kvar, var ju en
frågeställning.

CL:

Ja, det var ju en fråga som vi alla hade?

LL:

Och där ser man ju där.

CL:

Och det svaret har jag inte haft och haft tillgång till på det viset.

KN:

Men om jag förstår, om vi återgår till det här styrelsemötet den 13 oktober, så
fick du information om att det skulle kosta, att styrelsen, fick informationen, och
du deltog på det där styrelsemötet, att det skulle kosta 300 miljoner att anpassa
värderingen till marknadspriser helt enkelt.

CL:

Nej.

KN:

Du har inte fått den informationen.
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LL:

Här finns ju också då till samma styrelsemöte, alltså den 28 januari, risks
kontroll av tradings värdering per 2009-12-30. Det här är bilagor till den då. En
bilaga som visar odax och omx positioner specifikt. Det är alltså båda. Det ena
är dax och det andra är omx då. Och omx hade en negativ edge om drygt 364
milj kronor. Det framgår längst ner, när man räknar ihop edgen. Och det kan ju
se, när man ser den här listan, vilka positioner det är som skapar den här
negativa edgen. Det är två stycken positioner som heter A660 och A700 och
dom gick ju till lösen den 22 januari. Och det är alltså före styrelsemötet. Dom
som skapar den här stora edgen, som tar bort i princip, ja det mesta av edgen vid
årsskiftet.
Men vad var förklaringen till den här stora negativa edgen beträffande dom här
två instrumenten.

CL:

Det diskuterades över huvud taget inte.

LL:

Det diskuterades inte. Men de är ju inlösta då rimligtvis eller stängda i någon
form, för de hade ju gått till lösen. Och edgen hade ju funnits vid årsskiftet då
och då är det ju, eller den 30:e var det, men det handlades ju inte den 31:a. så det
är 22 dagar kvar till dess dom stänger då. Och styrelsemötet är som sagt efter att
dom har stängts då, så de måste vara avslutade.

CL:

Som jag minns det var rapporten att stängningen i januari hade skett utan några
nämnvärda resultateffekter.

LL:

Nej, det påverkar inte resultatet heller för det påverkar edgen.

CL:

Det var svaret på. För den frågan kom, har januaristängningen, införstått med
någorlunda vettig värdering. Då var svaret att det var inga stora resutlateffekter.

LL:

Vi kan ju säga att vi vet ju om hur den här edgen har skapats. Och det är genom
att man lagt in order på avvikande priser från HQ.

CL:

Jaha.

LL:

Order som ingen kommer att göra affär på, eftersom det finns bara inte liksom.

CL

Det är för mig ny information.

LL:

Men måste ju rimligtvis ha sett att edgen har en ganska jämn nivå och ligger på
en 6-700 milj och så plötsligt är den nere på 280. Är det inte rimligt att
undersöka då varför? Det passar ju så bra i bokslutet då, att den ligger på en
acceptabel nivå.

CL:

Jag och styrelsen har inte sett det. Har inte varit medveten om det. Har inte fått
rapporter om det.

KN:

Som ordförande i revisionsutskottet då?

CL:

Inte i den egenskapen heller.

Förhör, 2012-02-01 09:30 diarienr: 9000-K1634-10

296
LL:

Har du hört talas om det senare då, vad som var orsaken till det, till varför man
har dumpat edgen så här?

CL:

Nej, alltså när den stora kalabaliken utbröt så förekom det ju allehanda uppgifter
och även om dom utredningar som advokaten Malm och sedemera andra har
gjort. Så finns det väldigt svårtolkande informationer, kan man säga.

LL:

Men det här kan inte vara svårtolkat?

CL:

Ja, det här har jag över huvud taget, på det viset som du framställer det, haft
någon som helst insyn i.

LL:

Vad tycker du då, när du ser det?

CL:

Vad sa du?

LL:

Ja, vad tycker du, när du ser det?

CL:

Ja, det, man kan tycka att det förefaller egendomligt, det håller jag väl med om.

LL:

Om vi går framåt. Ett styrelsemöte i HQ AB den 8 mars 2010. Och då läser jag
upp vad man kan dra slutsats av det då.
Vid styrelsemöte den 8 mars beslutar styrelsen och verkställande direktör föreslår
stämman en utdelning om 6 kr utifrån att det fria egna kapitalet skulle uppgå till
788 milj kr.
Och sedan om vi går tillbaka till det här då.
Den 31 december hade HQ Bank AB:s edge uppgått till 281 miljoner, men skulle ha
uppgått till ca 650 miljoner om inte HQ AB lagt två order till avvikande priser på två
OMX optioner omedelbart innan börsen stängde sista handelsdagen på året.
Att edgen rimligen skulle vara i denna storleksordning framgår även av hur stor edgen
varit dagarna före och efter. Det kan man ju se på grafen som jag visade nyss, att det
var så.
Hur kunde styrelsen föreslå en utdelning om en avveckling till de priser som fanns i
marknaden skulle innebära att nästan allt fritt kapital skulle gå åt? Det är ju precis vad
som framgår av edgen då?

CL:

Det blir ju väldigt tjatigt när jag säger samma sak igen. Men att det här var inte en fråga
som rapporterades eller diskuterades annat än några enstaka gånger vid
siffersammanställningar av den typ som du just visade och när vi var framme då, att
fatta beslut om utdelningen så förelåg ju revisorernas rapport, som då hade som
huvudnummer att värdera och kontrollera värderingen av tradingportföljen och som
pekade på att dom värden som var intagna i bokslutet var korrekta. Och dessutom fanns
en utdelningspolicy som styrde det.

LL:

Vi kommer vidare här då.
Styrelsemöten, bolagsstämma och delårsrapport den 15 april 2010
Och det var ju då, som du var inne på tidigare här, att avvecklingsgruppen bildas den 15
april 2010. Jag läser upp vad jag läste ur protokollet.
Vid det styrelsemöte som föregick bolagsstämman 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.
Och sedan, vi var inne på det tidigare, varför hade inte tradingportföljen avvecklats
tidigare?
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Det har du i och för sig svarat på.
CL:

Ja.

LL:

Men vad var den specifika anledningen till att tillsätta en avvecklingsgrupp.

CL:

Vi tillsatte ett antal grupper som jag sa och syftet var ju då att vi tyckte att det var flera
saker som inte fungerade på det sätt som dom borde fungera och vad det gällde
avvecklingen så var det att, då hade det här pågått diskussionsmässigt sedan 2007 och
någon gång så kommer man i styrelsearbete och dom tunga ledamöterna säger, nej nu
får vi sätta till folk som från styrelsen ser till att det här blir gjort.

LL:

Men det innebär då att nu måste det ske att man på något sätt måste forcera fram en
avveckling eftersom det har dragit ut på tiden då, att det kommer till stånd en
avveckling.

CL:

Ja, det finns ju en tid för förklaringar och sedan en tid när..

LL:

Nu måste det ske?

CL:

Ja.

LL:

Så att när den här avvecklingsgruppen bildades då, nu måste vi se till att det sker. Fanns
det något tidsperspektiv då när gruppen bildades.

CL:

Det är väl vad jag kan säga i första hand att gå djupare in i materien, fram till dess hade
väl styrelsen i stort sett tagit emot rapporter om portföljens värde och resultat i
verksamheten  och  …  Nu  har  vi  hållit  på  så  här  länge  och  sagt,  så  nu  får  det  gjort  och  
senare så kom man fram till att det borde ske före kommande årsskifte, innebar
tidshorisonten. Det stod inte klart då.

LL:

Men på något sätt, vi ser ju också här att du redan tidigare har kommenterat den här
som avvecklingsportföljen, skrivit om den så. Så det är någon form av grupp för att
forcera eller få fart på avvecklingen, eller att få det till stånd i alla fall då.

KN:

Ni var inte nöjd med bolaget? En del var att den där inte var avvecklad, var det
någonting mer.

CL:

Ja, vid slutet på 2008 så köpte vi i den stora dåvarande kalabaliken isländska Glitnirs
svenska verksamhet och som då skulle integreras in i HQ och det där gick inte bra. Vare
sig på personplan eller vad det gällde lönsamhet. Och det var också ett missnöje med
corp avdelningens bristande aktivitet, för att uttrycka det så. Vi tyckte att vi skulle
kunna vara mer aktiva i den marknaden. Och det fanns också i distributionen av
fondprodukter och sådant där. Det var ett rätt. Man kan säga att styrelsen och det var i
första hand ordförandena, det var så väl här, nu får styrelsen ta ett steg framåt till att det
blir aktivitet på ledningsnivå.

KN:

Man kom ändå fram till då den 15 april 2010 att man skall inrätta den här gruppen,
avvecklingsgruppen. Men hur föregicks det innan då innan man var framme till att man
skulle ta beslut. När dök frågan upp så att säga?

CL:

Min minnesbild är att det var i stort sett samtidigt, därför att vi hade bokslut, som
publicerades då för första kvartalet, på stämmodagen. Och det var bara 15 dagar, så det
var väldigt komprimerat och där, som ni säkert har sett i underlagen, så fanns det en
diskussion där riks tog till ledningen att dom inte delade tradings värdering av
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portföljen och så var det lite diskussion om det förstå. Vad som var rätt och vad var fel.
Sedan fick vi ändra bokslutet för att ta in risks synpunkter och så var det då en rejäl
förlust även i första kvartalet, liksom sista kvartalet 2009. Och dom där staplar sig ju på
varandra, så att.
KN:

Du pratar om en rejäl förlust, Vad pratade man om siffror då?

CL:

18 miljoner är den siffra jag minns första kvartalet.

KN:

Och sista?

CL:

49.

KN:

Lagerstam, vilken kompetens, var det något speciellt område hon skulle bistå med?

CL:

Hon var ju som jag sa förut, kompetent i området.

KN:

I området av?

CL:

Av trading.
Hon var kompetent i största allmänhet. Men hon var definitivt kompeten i trading på
skruv och mutternivå.

KN:

Var det därför man tog henne, att hon mer skulle konkretisera problemet.

CL:

Nej, den processen startade ju innan. Såvitt jag har försått, Mats Qviberg var mentor till
henne inom ramen för ruter dam och 10-15 år tillbaka i tiden. Och hade hållit kontakt
med  henne.  Hon  hade  varit  i  Luxemburg  och  jobbat  på  bank  där…..
Styrelseledamöter ska idag gärna vara kvinnor och kompetenta och i rätt ålder, så det
låg väl rätt naturligt.

KN:

Men det här du säger, att styrelsen var inte nöjd med bolaget, när började det för dig
framkomma att det inte stod rätt till då?

CL:

Ja, det handlade om lönsamheten naturligtvis. Den är ju den indikatorn. Dom
rapporterna, var ju inte riktigt dom resultat vi hade förväntat oss.

KN:

Vad pratar vi då om för tidsperiod.

CL:

Det var ju gradvis som det här. 2008 var ju i rörelsen inte något bra år. Även om
räkenskaperna blev okej, på grund av förvärvet av Glitnir och 2009 började ju ganska
bra men slutade ganska dåligt och så började 2010 svagt, tyckte vi. Och det bygger ju
upp varndra.

LL:

Men du sa att i storleksordning 18 miljoner, en förlust första kvartalet 2010, och
betraktar det som en rejäl förlust, samtidigt ska ni forcera eller öka takten på något sätt i
avvecklingen av tradingportföljen, men om stänger här och nu så kostar det ju vad
edgen är och den var ju vid årsskiftet, egentligen skulle ha varit 650 miljoner. Är det
inte det som är skälet till att den har stängts tidigare.
Om du stänger den här och nu så kostar det ju dom priser som finns i marknaden
rimligtvis och skillnaden mellan er värdering och dom priserna, det är edgen. Svårare
än så är det ju inte?

CL:

Vår utgångspunkt är ju den värdering som fanns vid årsskiftet.
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LL:

Ja, men den är ju en värdering under förhoppning att man avveckla den på ett eller
annat sätt under lång tid, men börjar man fundra på att öka takten då blir det dom priser
som finns i marknaden?

CL:

Ja, den bedömning vi gjorde var förstås att det var rätt värderat.

LL:

Ja, utifrån den synpunkte ja, men nu har ni kommit till en annan slutsats att ni ska öka
takten..

CL:

Ja, men det är ingen självklarhet att det skulle leda till någon annan värdering.

LL:

Det borde det väl göra om priserna skiljer i den storleksordningen mellan den värdering
man har och dom som finns i marknaden? Dom blir relevanta dom finns i marknaden.

CL:

Den slutsatsen drog inte jag. Men att jag kan också säga att revisorerna som har tillgång
mer material än vad jag har, mycket mer, dom har ju räknat på i sin inlaga till
revisorsnämnden, så har dom räknat på, vad skulle ha hänt om man hade låtit portföljen
gått till lösen och inte gjort några transaktioner. Och deras uppfattning. Vad den är värd
det kan inte jag värdera. Men deras uppfattning är att den portfölj som fanns vid
årsskiftet skulle ha givit ett överskott på 50 miljoner.

LL:

Men, här har man blivit tvungen att rulla positionerna då till följd av. Man kan inte
räkna så att man bara låter dom dö ut heller. Det fungerar inte i praktiken.

CL:

Jag återgav bara vad dom har angivit i sin inlaga.

LL:

Vad ni har sysslat med det är att ge en försäkring åt andra, i huvudsak. Ni är ju
försäkringsgivare, kan man säga, eftersom ni ställer ut rätt mycket positioner?

CL:

Vi har inte diskuterat portföljen på det viset.

KN:

Vi var inne på det tidigare, med dag 1 resultat. Var det någonting som ni diskuterade
inom styrelsen.

CL:

Nej det gjorde vi inte. Och revisorerna hade något påpekande om att hantering, tror jag
dom använde ordet, borde dokumenteras, så det har dom ju rapporterat till styrelsen. Så
i den meningen har frågan funnits på bordet.

KN:

Det här sättet, dag 1 resultat, hur det fungerade, det var ni informerade om eller kunde i
styrelsen.

CL:

Det ska jag inte påstå, för att, stryka under.

KN:

Fick ni någon information?

CL:

Nej, inte på något djupare sätt.

LL:

Jag ska ställa en fråga ändå om det här styrelsemötet, vid bolagsstämman.
De priser som fanns i marknaden vid årsskiftet gav ju en edge om ca 650 miljoner, om
inte det här priset hade blivit dumpat då. Hur kunde då styrelsen vid bolagsstämman
omedelbart efter styrelsemöte, där de utsett en grupp med uppgift att titta på
avvecklingen föreslå en utdelning som grundade sig på ett fritt eget kapital av 790
miljoner, när man diskuterade en avveckling av tradingportföljen, som skulle ha kostat i
den storleksordningen?
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CL:

Den kopplingen fanns över huvud taget inte.

LL:

Och det blev ju till och med mer sedan, när den till slut stängdes då.

CL:

Den kopplingen gjordes över huvud taget inte.

LL:

Egentligen fanns det inget fritt eget kapital att dela ut?

CL:

Den uppfattning vi hade var det att det fanns det.

LL:

Om vi går till det du var inne på Kenneth. Det var ett styrelsemöte den 17 maj och den
kallar vi för förhörsbilaga K. Och då så fick ni någon power….  Den  här  kanske  du  
känner till?

CL:

Ja.

LL:

Det är bakgrundskunskap står det här. Du kan slå upp sid 14 först.
Det står längst ned i det orange eller bruna fältet

(förklarar var
sidnumreringen står)

Vad vi har förstått så är det Lagerstam som har gjort den här presentationen.
Catarina Lagerstam. Jag tror att vi hittade något mail att hon skickat runt den här.
Och på sid 14 om vi tittar där, så står det värderingsproblem sedelpress.
Stod det för dig klart den här värderingsproblematik såsom det presenterades vid det här
styrelsemötet den 17 maj.
CL:

Jag tror inte den här presenterades.

LL:

Du tror inte att den presenterades för styrelsen.

CL:

Nej.

LL:

Eller är det bara för vissa personer då.

CL:

Ja  känner…

LL:

Du känner inte till den?

KN:

Du har inte sett den i avvecklingsgruppen heller?

CL:

Nej.

LL:

Men om vi tittar på problematiken som sådan. Den som hon pratar om med
värderingsproblematik, sedelpress. Är du bekant med den här problematiken.
Sid 14 var vi inne på.

CL:

Nej. Det är jag inte. Styrelsemötet som sådant kommer jag ju väl ihåg. Att hon
reserverade sig.

LL:

Jo, men nu menar jag, det här är en bild som visar hur man, vilka problem som
uppkommer och hur man kan hantera det här med dag 1 resultat, helt enkelt.

CL:

Jag tror faktiskt inte att jag sett den här förut.
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LL:

Själva problematiken då, vad ett dag ett resultat innebär?

CL:

Ja, som jag sa, det var berört av revisorerna och vilket årsskifte det var, minns jag inte
säkert, 2008 eller 2009, men att det borde dokumenteras bättre.

LL:

Men vad är dag 1 resultat då?

CL:

Som jag har förstått det, så är det att man kan få en skillnad mellan det pris man har
betalat och det teoretiska värdet som optionen har.

LL:

Ja, och att man resultatför det då?

KN:

Man gör en egen värdering alltså.

LL:

Om man har en värdering och de värderingsprinciper som HQ hade då beträffande den
här tradingportföljen, då kan man nästan förstå att det är svårt att undgå att det dyker
upp dag 1 resultat då, eftersom man värderar alla med rak volatilitet. Det är nästa
omöjligt att handla utan att åstadkomma det då, om man säger?
Om man tittar på dag 1 resultat och dom värderingsprinciper som HQ har tillämpat då,
är det inte uppenbart att edgen i huvudsak består av dag 1 vinster, också med tanke på
att den begränsas till några få optioner i dags där det i samtliga fall finns priser?

CL:

Jag kan inte kommentera det. Alltför många gånger känns det som att edgen som sådan
har inte diskuterats i styrelsen eller i revisionsutskottet och dag 1 resultatet har nämnts
av revisorerna, med det är inte problematiserats. Hela det här, min synvinkel som
styrelseledamot har varit att vi har haft en funktion som har oberoende av trading
värderat portföljen och det har ju varit det centrala och som sedan har kontrollerats av
revisorerna då.

LL:

Du var ju också tidigare inne på att det var dom långa positionerna som skulle stängas,
med lång löptid då? Alltså inte långa, att det var innehav, utan med lång löptid då, om
jag säger så.

CL:

Ja.

LL:

Och det är ju där man räkna med att det finns ett dag 1 resulat också, eller hur, med
tanke på att det är dom som inte har särskilt mycket priser, om de inte är aktiva i
marknaden. För ni har ju haft värderingspris som innebär desto mer aktiva dom har,
desto mer måste man följa marknadspriserna då?

CL:

Ja, det är redovisningsreglerna. Men det här är ju sammanvägt. Dom långa. Den
allmänna beskrivning som risk har gjort är ju att de långa positionerna har varit hedgade
med korta positioner.

LL:

Jo, men som ni fick då på styrelsemötet den 28 januari, som jag visade tidigare, så är
det ju bara två sidor som allt problem finns.

CL:

Mm.

LL:

Dom andra kan man glömma. Och det är bara några få optioner som är där och det är
dom med längre löptid som det handlar om.

CL:

Mm.
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LL:

Och sedan rullas det vidare till nya positioner med långa löptider, är inte problembilden
ganska uppenbar då?

CL:

Idag kan det kanske förefalla så, men då var det inte det.

LL:

Nej.
Om man tittar på sid 17 i den där, så har det presenterats också här. Säkerhetskrav står
det här. Och sedan står det värde utställda optioner – värde innehavda optioner =
nettoexponering.
Och nettoexponering gånger multipel = säkerhetskrav.
Och säkerhetskraven har ni fått tillgång till också, vad jag förstår, på styrelsemöten i
alla fall. Jag vet inte i vilken utsträckning revisionsutskottet fick det, men på
styrelsemöten framgår det.

CL:

Ja, ja.

LL:

Och säkerhetskraven kommer. Som vi har sett edgen, problemen är ju i daxpositionerna
och då kommer de genom SEB. Det är dom som Eurex, använder ju SEB, om man
säger, att ställa säkerhetskrav mot HQ. Och de hämtar ju priserna från tyska börsen.
Men är inte dom relevanta att jämföra med värdet på portföljen då?
Alltså säkerhetskrav och sedan multipel, det skiljer ju inte så mycket i storleksordning,
man lägger på i någon form av multipel. Det kan man ju om man tittar, se hur stora
säkerhetskrav tyskarna ställer, om man säger.

CL:

Det diskuterades inte. Det diskuterades mer som vilken effekt det hade på likviditeten.

LL:

Och det hade det väl?

CL:

Ja, det hade det, men inte på något sätt som var problematiskt.

LL:

Då på det här styrelsemötet då den 17 maj, pratade vi om. Det har vi förstått att det
diskuterades problem i alla fall, i värderingen, men i vilken storleksordning var det tal
om då?

CL:

Catarina Lagerstams uppfattning var nog att. Det är många siffror som singlar i luften
här, men jag tror att hon sa att enligt hennes uppfattning fanns det ett undervärde på 800
miljoner.

LL:

Mm. Och vad är det då, hon har titta på då?

CL:

Ja, det kan jag inte svara på, på rak arm. Hon ansåg väl då.

LL:

Jo, men stavas inte det edge då?

CL:

Ja, det kan det vara. Men i övrigt, så beskrivningen var väl att hon tog en annan
utgångspunkt för värdering än den som var tillämpad vid årsskiftet och då uppstod den
här effekten.

LL:

Förlåt nu hörde jag inte vad du sa?

CL:

Hon tog en annan utgångspunkt för värderingen än den som tillämpades vid årsskiftet.

LL:

Är det inte så enkelt att hon jämfört med den värdring som HQ har, med dom priser
som finns marknaden, vilket ju är edgen då? Då får man ju 850 miljoner, eller 800, eller
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vad det var. Det är bara att titta rätt upp och ned det, vad edgen är dag för dag? Det kan
inte vara särskilt svårt att se det, i och för sig.
KN:

I det där styrelseprotokollet står det, det antecknas att Catarina hade avvikande
uppfattning.

CL:

Ja.

KN:

Vad menas med det där stycket då?

CL:

Ja, hon menade ju att man skulle värdera portföljen på ett annat sätt. Och då noterades
det i protokollet.

KN:

Kom det här som en överraskning för dig som satt i båda styrelserna?

CL:

Ja.

LL:

Vi har ju förstått här av trading att man inte fick ta förluster. Hur har diskussionen skett
eller gått där? Alltså stänger man det här, då kostar det ju det.

CL:

Ja, det är för mig helt obekant.

LL:

Det är helt obekant.

KN:

Har ni aldrig diskuterat att stänga delar eller hela portföljen här och nu, under 2009.

CL:

Nej.

KN:

Det har aldrig varit på tapeten över huvud taget?

CL:

Nej.
Det finns ju de stora beslutet att portföljen, den långa portföljen, att den skulle
avvecklas.

KN:

Att den skulle avvecklas, ja, ja. Men inte här och nu.

CL:

Nej, nej.

Advokat:

Genom ett slag alltså?

KN:

Precis.

CL:

Nej.

KN:

Hela eller delar?

CL:

Nej.

LL:

Vi kan väl väldigt kort säga att vi har sett att det genomförts rullningar vid flera
tillfällen uppenbarligen för att inte ta förluster, helt enkelt. Då flyttar man ett orealiserat
resultat framåt i tiden.

CL:

Jag kan inte bedöma det.
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LL:

Ja, är det någonting du vill att ska komma fram, eller vi ska beakta på något sätt, eller
som vi inte har frågat om.

Advokat:

Om jag kunde, inte fråga ha ett litet samtal med Kurt innan vi avslutar.

LL:

Visst.
Jag ska bara komma ihåg att stänga av bandspelaren.

KN:

Ja kan bara ställa en fråga till. Du nämnde utdelningspolicy, att HQ hade en
utdelningspolicy, vad var den?

CL:

Minst 80 procent av resultatet skulle delas ut.

LL:

Jag säger, att jag gör ett uppehåll här då kl 11.20.

LL:

Nu går den igen och vad är den då, kl 11.25.

Advokat:

Jo, ordet är mitt.

LL:

Ja.

Advokat:

Curt, när vi träffades förra veckan och gick igenom allt det här och pratade om
alltihopa, så nämnde du för mig att det fanns så att säga en ledningsgrupp i styrelsen,
som fick information och sannolikt även dom här edgeuppgifterna. Jag tycker du skall
berätta lite grann om det. Vad du vet om den.

CL:

Jag ska säga först att HQ var lite av ett mönsterföretag, därför att man klagar ju ofta på
frånvarande ägare, men i HQ så fanns då en av medgrundarna Qviberg, själv stor
aktieägare och Örestund som den största aktieägaren närvarande i styrelsen. Stefan
Dahlbo var ju vd i Öresund och Mats Qviberg var ju ordförande, vice ordförande i
Öresund. Så här fanns både kunskap. De har ju båda arbetat med materian i 20 år
vardera och i bolaget. Så djup kunskap och insikt och ägarnärvaro. Det tycker man
normalt sätt är bra i börssammanhang. Och det fanns ett forum där König, Dahlbo och
Qviberg och Crafoord träffades, vid vad man kallade måndagsmöte. Där man ganska
normalt och vettigt hade en genomgång av marknad och vad det nu kan ha varit. Det
finns lite olika beskrivningar av det här. Och det här var naturligtvis ett viktigt forum i
bolaget, men vad som avhandlades där, det vet inte jag i detalj, men att där fanns ju en
man skulle kunna säga, maktpunkt då. Sedan överfördes ju självklart om man skulle
föra in i beslut eller annat i inriktning, så kom det som vanliga frågor i styrelsearbetet.
Men för oss som var, som man kallar oberoende ledamöter, som hade vare sig ägare
eller annat inflytande så var det något som vi inte deltog i, utan det skedde i den här, om
man säger, beroendekretsen då, inre kretsen.

LL:

Vet du någonting om vilken information dom fick då när det gäller edge och annat, till
dom här mötena?

CL:

Nej det vet jag inte. Såvitt jag har förstått så var dom inte med dagordning och sådant,
utan det var möten med kaffe och så pratade man om i ett flöde som inte jag kan
beskriva, men det måste dom som varit närvarande kunna beskriva.

LL:

Men försåg t.ex. revisionsutskottet dom med någon information?

CL:

Nej, dom var inte såvitt jag vet rapportmottagare, så att säga.
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LL:

Vi frågade nog inte det, men hade du själv aktier i HQ i någon omfattning?

CL:

Nej, 9000 st. Det var för mycket.

KN:

Den här avvecklingsportföljen, eller FC portföljen. Var det tänkt att det skulle hända
någonting på marknaden för att den skulle avvecklas?

CL:

Det var väl tiden egentligen. Från början var det väldigt långa optioner och då skulle
tiden, antingen skulle marknaden ta hand om det, eller så skulle tiden ta hand om det
när de gick till lösen.

KN:

Det var så det var tänkt?

CL:

Mm.

KN:

Men om man då tog beslutet 2008 att den skulle avvecklas och marknaden stod stilla,
då var det tiden. Då var man framme 2010?

CL:

I 11 ja.

LL:

Men jag kan gå tillbaka till det vi pratade om tidigare. Dom här dag 1 resultat och
rullningar och så här.
Om man då tillämpar rak volatilitet och teoretisk värdering då kan man ställa sig frågan
hur man då ska undvika dag 1 resultat, innebär det inte med automatik uppkommer
sådana.

CL:

Det kan mycket väl inträffa.

LL:

Möjliggör inte det då att trading i princip kan sätta vilket värde som helst på portföljen?

CL:

Ja, det skulle man kunna säga, med det var därför det finns kontrollorgan.

LL:

Och kontrollen det är risk och styrelse och revisorer i så fall?

CL:

Och vd.

LL:

Och vd.
Har ni själva i styrelse och revisionsutskottet på egen hand gjort någon granskning om
att  det  fanns…

CL:

Nej, det har vi inte gjort och det låg inte heller i uppgiften. Styrelse är ju lite
arbetsmässigt fördelat så att styrelsen ska syssla med dom stora och långsiktiga
frågorna och ledningen ska syssla med dom dagliga frågorna.

LL:

Jag vet inte om vi har något med. Jag kan väl säga, jag vet inte om det blir aktuellt,
men förenklad delgivning kanske vi kommer att tillämpa om det behövs. Det innebär att
om inte du hör, om vi skickar ut material så anses du delgiven ändå, genom att vi
skickar två försändelser, en ena dagen och sedan nästa. Jag tror inte att det är några
problem för kontaktar ju dig, advokat Durling.

Advokat:

Nej.

LL:

Då har vi inte några fler frågor vad jag förstår.
Kl 11.35 är förhöret slut då.
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Lönnström säger att han inte varit ansvarig för detta.
Han har dock undertecknat årsredovisningen.
Vad som ska framgå i årsredovisningen är en fråga om tolkning. När man som oberoende
sitter i styrelsen i ett företag av den här typen, ett börsnoterat företag, förberds
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Revisorsnämndens sammanfattande bedömning efter ett års analysarbete riktade kritik mot
revisorn i ett avseende, att den interna dokumentationen hos KPMG kunde ha varit bättre. I
övrigt ansåg de inte att revisionen var klandervärd.
Det har inte förts någon diskussion om att utelämna någon information i årsredovisningen.
Har Lönnström varit ansvarig för att HQ Bank AB, bokfört dag 1 vinster i nivå 3?
Lönnström har inte varit ansvarig säger han. Det har inte diskuterats så, ska vi göra det eller
inte, men redovisningen har diskuterats generellt.
Det framgår av årsredovisningen att man bokför dag 1 vinsten. Lönnström kan dock inte
påstå att han varit medveten om tekniken och innebörden.
Ansvaret för redovisningen sköts av ekonomiavdelningen. När det gäller värderingen av
portföljen har det varit riskfunktionens uppgift. Vd ansvarar och vd rapporterar för styrelse
och granskningen sker av revisionsteamet.
Har Lönnström varit ansvarig för att HQ AB i årsredovisning för 2009 redovisat att de
redovisar dag 1 resultat direkt i resultatet, utan att ange att detta är en avvikelse från IAS 39.
Lönnström har inte varit ansvarig för någon redovisning. Han har som enskild
styrelseledamot skrivit på årsredovisningen, men han har inte prövat något. Det var inte under
övervägande från Lönnström. Det som han varit med och prövat var den allmänna principen
om hur man skulle värdera trading portföljen.
Revisionsutskottet där Lönnström varit ordförande prövar inte redovisningen. Däremot har
det ansvar för att kvalitetssäkra årsredovisningen, genom samtal med ordförande i banken,
vd, risk, diverse olika tjänstemän och kontakt med de externa revisorerna. Johan Pihl var
också ledamot, i egenskap av oberoende, precis som Lönnström själv. Dessutom var från
styrelsen Stefan Dahlbo ledamot.
Sammankallande var ekonomichefen Arnelund, som gjorde agendan. Han upprättade också
protokoll. Lönnström lämnade sedan en rapport till de två styrelserna. Den rapporten såg
likadan ut till båda styrelserna. Lönnström skickade även förslaget på rapporten till vd,
riskchef och ekonomichef. Vid föredragningen i styrelsen var ekonomichefen, chefsjurist,
riskchef och ordförande i banken, Dahlbo och vd med, så det var lätt för vem som helst i den
gruppen att göra invändningar eller göra justeringar.
Peter Danowsky tillägger att det enligt instruktionen för revisionskommittén är det
beredningen av årsredovisningen som skall kvalitetssäkras.
Revisorn har sagt att om man gör avsteg från IFRS så kan det vara okej om man är tydlig med
det i årsredovisningen. Det handlade om definitionen av aktiv marknad.
Lönnström förklarar att han från revisionsutskottet till styrelsen framfört att sättet att redovisa
avviker från regelverket, men att så länge man upplyser om detta så har revisorerna inte några
invändningar. Lönnström har haft direkta kontakter med revisorn Dyrefors. De övriga som
ingått i revisorsteamet har Lönnström inte haft kontakterna med. Det har dock andra inom
bolaget haft. När Lönnström redovisat till styrelsen så inbegriper det även vad riskchefen
upplyst Lönnström om beträffande de kontakter riskchefen haft med andra i revisorsteamet.
Lönnström kan inte erinra sig att redovisning av dag 1 resultat varit aktivt uppe till diskussion.
Danowsky refererar till rapport revisionsutskottet lämnade till styrelsemötet i banken och
AB:et i slutet av januari 2010, rapporten är daterad 2010-01-27. Där framgår det vilka
diskussioner som förts om dessa avvikelser och det ges uttryck på sid 47 i årsredovisningen.
Det var på samma sätt året innan. Den rapporten är daterad den 27 januari 2009.
Förevisas Not 27 i HQ AB:s årsredovisning för 2009, avseende finansiella instrument till
verkligt värde.
Tillgångar i form av derivatinstrument uppgår till 2 miljarder 322 miljoner,
varav i nivå 3 (värderingsteknik baserad på icke observerbara marknadsdata) 1 miljard 796
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miljoner, dvs 75-80 procent.
Skulder i form av derivatinstrument uppgår till ca 3,3 miljarder, varav i nivå 3 ca 2,1
miljarder, dvs ca 65 procent, bilaga 2.
Stämmer detta, att så stor del av derivatinstrumenten värderats i nivå 3, dvs.
värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata?
Lönnström utgår från att det stämmer. Han har själv inte som individ räknat. Det är en rapport
som framställts av risk och ekonomi och innan den hamnar i årsredovisningen är den
granskad av revisorerna.
Motsvarande för 2008 och derivatinstrument var att av tillgångar om 2 miljarder 67 miljoner
så var 1 miljard 995 miljoner i nivå 3, dvs ca 96 procent och
av skulder om 2 miljarder 711 miljoner så var 2 miljarder 587 miljoner i nivå 3, dvs ca 95
procent, bilaga 2.
Varför har HQ inte redovisat hur tillgångar av HQ värderade till drygt 2 miljarder och
skulder av HQ värderade till 2, 7 miljarder påverkats resultatet när de avyttrats eller stängts?
Såvitt Lönnström vet har det redovisats. Lönnström kan inte kommentera detta. De har fått
rapporter i styrelsen. De är granskade internt och externt. De har fått fortlöpande rapporter till
styrelsen. Man har redovisat ett resultat för tradingverksamheten. Den har inte särskilt
redovisat sådant som varit värderat med värderingsteknik.
I nivåindelningen, bilaga 3, framgår att i nivå 3 hade HQ optioner till ett netto av -293 422
979, varav tillgångar om 1 795 540 869 och skulder om 2 088 963 848, vilket också
redovisats i årsredovisningen, not 27 enligt ovan.
I XL tabellen finns dock även dolda kolumner som vid summering bl. a. visar orealiserat och
realiserat resultat på dessa enligt följande.
Orealiserat resultat på tillgångar och skulder i nivå 3 per 2009-12-30 (nettotillgångar enligt
ovan -293 422 979 kr) uppgår till 362 miljoner kr. Total vinst (teoretiska) uppgår till 145
miljoner kr.
Varför har inte detta redovisats i not 27 i årsredovisningen?
Lönnström vet inte. Han har för övrigt aldrig sett tabellen.
Varför har not 27 inte fullföljts åtminstone på punkt som avser totala vinster och orealiserade
vinster?
Lönnström vet inte det. Lönnström kände inte till frågeställningen. Han har inte som enskild
styrelseledamot deltagit i bokföringen. Han sitter inte heller och skriver årsredovisningen. Det
är ingen fråga som behandlats.
Var övriga avstämningar beroende av i vilken nivå instrumenten befunnit sig under året?
Lönnström har ingen aning. Lönnström vet absolut inte. Han har aldrig diskuterat med någon
om klassificeringar. Klassificeringar har inte varit uppe till diskussionen. De har inte heller
särskilt talat om dag 1 resultat.
Varför har HQ inte löpande nivåindelat sina derivatinstrument på det sätt som gjorts inför
årsredovisningen, se bilaga 3.
Lönnström vet inte. Den typen av frågor har han aldrig varit inblandad i.
Varför har HQ i årsredovisningen inte lämnat uppgifter om köp och försäljningar i nivå 3
enligt vad som krävs enligt IFRS 7 p 27 B från punk b och vidare.
Lönnström vet inte detta. Han har som enskilt ledamot tagit emot rapporter som gått genom
den interna och externa apparaten. Han kan inte som enskild ledamot ta ställning till IFRS
regler som han inte behärskar.
Paus kl 09.50.
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Förhöret fortsätter kl 10.00.
Varför har HQ inte i årsredovisningen förklarat varför ni inte redovisar uppgifter som skall
framgå enligt IFRS 7, 27B.
1) om vinster och förluster i nivå 3
2) förflyttningar in till och ut från nivå 3
3) totala vinster och förluster som redovisats i resultaträkningen som avser instrument som
fortfarande innehas på balansdagen m. m.
Svaret är att Lönnström har som enskild ledamot inte fått någon rapport om att redovisa på
det ena eller andra sättet. Det enda som han fått rapport om är att avvikelser på det sätt som
han beskrivit skulle framgå i årsredovisningen. Ovan är detaljer som inte ligger inom hans
område. Som enskild ledamot får man lov att lyssna på revisorer. I detta fall har det även
skett en överprövning och revisorsnämnden har inte haft några erinringar mot Dyrefors sätt
att hantera detta.
Förevisas not som Nordea, SHB, Swedbank och Carnegie lämnat in i sin årsredovisning för
räkenskapsår 2009, bilaga 4.
Varför har HQ endast redovisat ingående och utgående balans i nivå 3 och inte på det sätt
som IFRS 7, 27 B kräver, när andra banker gjort det?
Lönnström ger samma svar. Den frågan har Lönnström aldrig diskuterats. Den har aldrig förts
till bordet. När man valde KPMG och Dyrefors var det just därför att KPMG hade ett stort
antal klienter som sysslade i den finansiella värden. Sedan hade de även en särskild avdelning
för finansiella företag och Dyrefors var chef för den avdelningen. Det fanns ingen anledning
att tvivla på hans kompetens.
Danowsky tillägger att principen varit densamma flera år och Finansinspektionen har inte
riktat någon kritik mot hur var utformad.
Förhörsledarna informerar om att just 27B kom i och med 2009 års årsredovisning
Förevisas en sammanställning som visar hur stor andel som funnits i nivå 3 av eget kapital
och det totala kapitalet i ett antal banker. I HQ:s fall 320 % respektive 30,8 procent.
Inte någon bank har siffor i den storleksordningen. För den svenska affärsbank, Swedbank
som redovisas enligt IFRS 7, 27B har motsvarande siffror varit 159 % respektive 7,97 %.
bilaga 5.
Lönnström förklarar spontant att det aldrig varit någon frågeställning för honom.
Det är ingen som fört det på tal.
Varför har HQ:s inte lämnat information på det sätt som IFRS 7, 27B kräver.
Lönnström har inte vetat om att frågeställningen funnits och har inte haft någon anledning att
reflektera över den. Som enskild ledamot i styrelserna så har det inte varit förhandlingar eller
övervägande. Den information som Lönnström fick i styrelserna var det som ingår i
styrelsematerialet och det han fått i egenskap av ordförande i revisionsutskottet, det finns i
protokollen dokumenterat vilket material som avhandlat. Därutöver är det ingen information.
Hur stora vinster och förluster har resultatförts i nivå 3 under 2009 i HQ AB?
Det känner Lönnström inte till.
Hur mycket skulle bolaget ha redovisat?
Det vet Lönnström inte.
Hur stora vinster fanns i resultaträkningen per 2009-12-31 som avsåg instrument i nivå 3?
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Det vet Lönnström inte. Det fanns en rapportering om hur stort resultat tradingavdelning gjort
under 2009. Han tror att det var 37 miljoner. Han vet inte hur mycket av det som avsåg
instrument i nivå 3.
Vet du hur mycket positioner på tillgångssidan värda 1,8 miljarder och på skuldsidan 2,1
miljarder påverkat resultatet?
Nej, det vet Lönnström inte.
De måste ha vetat om, eftersom resultatet hamnat på 28 miljoner.
Lönnström känner till resultatet, men inte komponenterna.
Stämmer det att HQ under sista kvartalet 2009 avvecklat alla positioner i ODAX?
Det vet Lönnström inte. Det har rapporterats att man tagit nya positioner. Det har dock inte
diskuterats på det viset att de skulle ha samband med att de gamla skulle ha avvecklats.
Stämmer det att bolaget trots att tradingportföljen skulle avvecklas öppnat nya odax
positioner under kvartal 4 2009?
När den frågan kom upp sades det för att det var att hantera risk.
Det var när man tog positioner med förfall i juni 2010. Men man fick förklaringen av risk att
det var likvida positioner som skulle vara lätt att avveckla. Hur de skulle påverka resultatet
var det ingen diskussion om. Den diskussion som förekom gällde bara likviditeten i de
aktuella positionerna.
Kvantitativa upplysningar för nivå 3 från KPMG, bilaga 6.
Vilka diskussioner har förts inom HQ om att inte uppgifterna enligt IFRS 7 framgått i
årsredovisningen?
Lönnström har aldrig sett detta papper, aldrig träffat någon som heter Torgander och aldrig
hört frågeställningen. Han känner inte till namnet Torgander.
På vilket sätt har vd, styrelseordföranden och revisionsutskott informerats om att HQ AB
inte lämnade information som IFRS 7 kräver?
Den information som Lönnström fått är att revisorn Dyrefors sagt är att det inte är i
bokstavsmening i överensstämmelse med IFRS men om man lämnar information om det i
årsredovisningen så tyckte revisorn att det var acceptabelt.
KPMG möte HQ Bank den 2009-10-22, Agneta Norgren, Mattias Arnelund och Peter
Svensson, bilaga 7.
Enligt AN och MA har avvecklingsprocessen avstannat under sensommaren, då nya
positioner hade tagits i ODAX- relaterade papper etc.
Separat möte med revisionskommitténs ordförande Curt Lönnström har avhållits rörande
förändrad inriktning i avvecklingen av trading.
Styrelsen är införstådd med att positionerna (i tradingen) kommer att kvarligga över årsskiftet
2009-2010.
Varför togs nya positioner med längre löptid istället för att avveckla portföljen efter hand de
gamla löpte ut?
Lönnström kan inte svara på det. Det är korrekt att det var ett möte där man redovisade att det
tillkommit en daxposition som var längre än avvecklingstanken. Lönnström kunde inte få
något svar på vad det innebar eller hade för betydelse. Det var ett möte som skulle vara ett
möte för revisionsutskottet, men efter som Dahlbo inte var med så blev det inte i formell
mening något revisionsutskottsmöte. Det var dock sedan ett möte i revisionsutskottet i
oktober, då funktionscheferna var med på sedvanligt sätt.
Danowsky läser upp vad König lämnat för uppgifter i mötesprotokoll den 5 oktober 2009, om
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bl. a. de nya positioner med löptid till 2010 och 2011. Lönnström hade ingen anledning att
avvika från den uppfattning som vd redogjorde för där, beträffande att redovisa i
årsredovisningen.
Det var inte glasklart varför det tillkommit nya positioner. Riskavdelningen och naturligtvis
längst bak tradingavdelningen har som anledning till detta givit att det var ett sätt att hantera
risk.
Varför kunde man inte låta det gamla löpa till förfall?
Det var inte en frågeställning som var på styrelsens eller revisionsutskottets bord.
Hade HQ råd att låta dem löpa till förfall?
Det sätt som man rapporterade om var att med olika hedgeinstrument hade den ett värde och
därmed fanns det ett resultat i bolaget. Det var i den världen man levde.
Summan av positionerna blev en resultatpost, plus eller minus, den ekonomiska inverkan på
portföljen.
Vilket resultat, varför blev den inte avvecklad.
Vid varje bokslutstillfälle värderade man portföljen vilket resulterade i ett resultat.
Det har inte diskuterats hur de nya positionerna skulle påverka resultatet, eller att nu tar vi
dom här positionerna och det påverkar resultatet si eller så.
Lönnström fick inget bra förklarat varför man tog nya positioner. Rapporterna från risk och
vd blev utförligare under hösten. Avvecklingen gick långsammare än tänkt och den visade
förluster under sista kvartalet.
Varför tar man då nya positioner?
Det var inget som Lönnström hade att ta ställning till. Det var bara att iaktta att det var så.
Vilka var informerade och vilka hade informerat om att nya positioner togs med längre
löptid och att inte portföljen skulle bli avvecklad som planerat?
I det första ledet. Lönnström är 99 på att det framgår i riskrapporten i bankens styrelse.
Definitivt framgick det i revisionsutskottet. Riskrapporten var bara i bankens styrelse. Han
minns inte om det togs upp i AB:s styrelse. Det var ju också så att vd, Dahlbo, Erseus och
Lönnström satt i båda styrelserna. Chefen för juridik förde protokoll i båda styrelserna och
eknomichef rapporterade till båda styrelserna.
Danowsky tillägger att i revisionsutskottets protokoll den 27 januari 2010 framgår att KPMG
inte hade någon invändning mot principen för värdering av tradingens portfölj.
Det kan ju inte vara fråga om någon hedging eftersom det var långa positioner och i
huvudsak på skuldsidan?
Lönnström kan inte kommentera det. Han vet inte om det är det ena eller andra.
Skulle det innebära stora förluster och hade HQ inte råd att låta positionerna löpa ut?
Lönnström vet inte svaret på den frågan. Hans utgångspunkt har varit att det varit rätt värderat.
KPMG har ju också räknat i underlaget till revisorsnämnden och deras uppfattning är att om
man bara låtit portföljen klingat av så hade den hamnat på överskott.
Vidare ur KPMG:s mötesprotokoll från 2009-10-22. (Anmärkning vid genomläsning. Kurt
Lönnström har inte tidigare tagit del av detta mötesprotkoll).
PS har erhållit en PM som översiktligt beskriver värderingsprinciperna och
värderingsnivåerna i IAS 39 samt HQ:s problemställning relativt dessa (se bilaga 3).
Eventuella avvikelser mellan teoretiskt och marknadspris per Q4. Denna PM har gåtts igenom
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med styrelsen i HQ Bank den 13 oktober, enligt AN.
Problemställningen i denna bilaga. För de tillgångar som klassificeras i nivå 3 gäller
långtgående upplysningskrav i årsredovisningen.
Vidare på sid 2 i mötesprotokollet från 2009-10-22.
Enligt tillagda noteringar från Anders Torgander efter mötet måste KPMG även uppmana HQ
att även åtgärda dag 1-resultat samt ge nya upplysningar enligt IFRS 7 (se bilaga 5). Vi
lägger till dessa punkter på en ny slide som används vid kommande möten med HQ.
Varför har HQ Bank bokfört dag 1 resultat i nivå 3?
Lönnström vet inte det. Styrelsen har fått en rapport från risk och det är den Lönnström kan
ha haft synpunkter på, inte det underliggande .
Varför har HQ Ab inte lämnat de upplysningar som krävs enligt IFRS 7?
Ekonomi och risk och i andra hand revisorerna har sagt att den redovisning som lämnats är
korrekt.
Varför har HQ i årsredovisningen redogjort för att man bokför dag 1 resultat utan att ange
att det är en avvikelse från IAS 39.
Det finns redovisningen redogjort för hur det är redovisat .
Danowsky förklarar att det inte behövts om det varit helt i enlighet med regelverket.
Man förklarar hur man gjort, om det sedan är en avvikelse eller inte kan den initierade
bedöma. Se högerspalten på sid 47.
Vidare i slutsatsen i mötesprotokoll från 2009-10-22
Norgren har ifrågasatt tradings värdering och informerat VD och styrelse i HQ Bank om
bankens problemställning rörande hantering av IAS 39 och IFRS 7.
PS har tydliggjort för MA att KPMG inte kan acceptera att åtgärderna inte rättas till inför
kommande årsskifte.
Vilka diskussioner har förts mellan Curt Lönnström, Mattias Arnelund, Mikael König, Stefan
Dahlbo, Fredrik Crafoord och Mats Qviberg om skyldigheten att redovisa nivå 3 på det sätt
som IFRS 7, 27B kräver.
Lönnström har inte deltagit i några sådana diskussioner. Han har tagit emot en rapport om att
det finns en avvikelse ifrån regelverket såvitt avser definitionen av vad som utgör aktiv
marknad och att man måste ha en tydlig redogörelse i årsredovisningen om vilken
värderingsmetod som tillämpats. (Vid genomläsning tillägges. En sådan redogörelse
utarbetades av andra än Kurt Lönnström och den redogörelsen godkändes av revisorn). Vad
de andra känner till kan inte Lönnström uttala sig om.
Lönnström har fått information om att det inte är enlighet med regelverket, men att om man
gör så eller så är det okej.
Dyrefors hade enligt revisionsprotokollet i januari ingen invändning, om man redogjorde för
avvikelserna på det sätt som beskrevs.
Den 2009-10-13 var det styrelsemöte i HQ Bank.
Förevisas mail den 2009-10-08 från Nina Herberg till Cajsa Ihrsen med kopia till Agneta
Norgren, styrelsematerial från Risk.
I bilagd Xl fil, samtliga bilagor 20091213.xlsx finns kalkylbladet förfallostruktur 090930,
bilaga 8.
Lönnström tvivlar på om den redovisas på styrelsen. Det är dock fyra år sedan så Lönnström
kan inte vara tvärsäker om han inte går igenom styrelsematerialet.
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Förevisas PM tradingavstämning 20091230, mail från Per Börgesson till Mikael König och
Agneta Norgren, kopia till Nina Hernberg.
I bilagd xl fil Tradingavstämning.xls finns kalkylbladet förfallostruktur, bilaga 9.
Är det riktigt att HQ hade en högre teoretisk värdering på tillgångar än de priser som kom
från marknaden och att HQ hade en lägre teoretisk värdering på skulder än de priser som
kom från marknaden?
Lönnström kan inte bedöma detta.
Det har inte förts någon sådan diskussion.
Lönnström har fått den uppfattningen att man tagit nya positioner för att minska risk.
Det som varit vägledande i styrelsearbetet har varit risks rapport. Deras totalbedömning.
Är det inte vad som framgår när man läser riskrapporterna, att man värderat tillgångar
högre än noterade priser och skulder lägre än noterade priser.
Lönnström menar att det framgår inte av riskrapporterna. Den bokföringsmässiga
konsekvensen av riskrapporten finns ju också i bokslutet.
Lönnström menar att det i så fall skulle innebära att någon mixtrar med siffror.
Lönnström har svårt att tro att risk och trading lämnat medvetet fel information till styrelsen.
Lönnström har inte känt till ifall tillgångar varit värderade högre än de priser som fanns i
marknaden och skulder lägre än de priser som fanns i marknaden. Det har inte rapporterats på
det viset till styrelsen. Han har varit i uppfattningen att det varit rätt värderat.
Paus kl 11.20
Förhöret fortsätter kl 11.35.
HQ hade hösten 2009 ställt ut positioner med lång löptid, dvs positioner på skuldsidan. Hur
kan detta betraktas som hedgening?
Lönnström kan inte svara på den frågan. Det är inte behandlat i styrelsen på det sättet.
Förevisas mail från Curt Lönnström till Mikael König den 2010-01-12, bilaga 11.
HQ:s ledning har kommunicerat att trading verksamheten succesivt skall inriktas på kortare
instrument med lägre marginaler än de långa derivaten inneburit.
Varför var det ett problem att vara detaljerad i resultatrapporteringen?
Lönnström tror att det handlar om hur det dåliga tradingresultatet Q4 skulle rapporteras. Om
hur mycket man skulle skriva om tradingresultatet. Lönnström gjorde en sammanställning om
hur tradingresultatet rapporterats under 5 år och 20 rapporteringstillfällen. Frågan var hur
man skulle beskriva resultatet det 4 kvartalet 2009 på ett vettigt sätt.
Den trading som gick bra och skulle vara kvar, innefattade den market making?
Såsom man pratade om var att det som skulle vara kvar var en sorts market making.
Det finns lite olika beskrivningar. De långa positionerna och de korta positionerna. De senare
kallade de ibland market making. Administrativt var det klart eftersom Crafoord skötte de
långa positionerna och Tamer Torun skötte de korta. Det var de långa positionerna som skulle
avvecklas.
Förevisas kommentar från VD Mikael Köning, i bokslutskommuniké 2009, bilaga 12
Förutsättningarna för att driva traditionell market making har förändrats på senare tid.
Minskade spreadar mellan sälj- och köpkurser, en försämrad likviditet och en ökad andel
datorstyrd handel har lett till sänkta marginaler. För helåret 2009 visar tradingverksamheten
därmed ett negativt rörelseresultat om -29 (-49) MSEK.
Vems slutsatser är detta?
Det är vd kommentar. Det är så att i en delårsrapport finns det en text som styrelsen fattar
beslut om och en text som vd fattar beslut om. Styrelsen hade även sett vd:s kommentar innan
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den kommunicerats och hade den varit väldigt sned eller fel hade man väl kommenterar det.
Lönnström har inget minne av att det var någon diskussion om vd:s kommentar i detta fall.
Var det inte så att förlusterna uppkommit på de långa positionerna i problemportföljen?
Lönnström vet det inte säkert, men han tror det att det till större delen kom därifrån. Det var
den underliggande känslan att det var så. Det var dramatik, för i september var det stort plus,
mer på den korta sidan, men även på den långa sidan, ca 80 respektive 20 procent, september
2009.
Lönnström menar att siffrorna är rätt och att König skriver att det är sämre förutsättningar på
market making och att hela verksamhetsåret är en förlust.
Den korrekta beskrivningen hade varit att eftersom vinsterna minskat på market making så
har det inte kunnat kompensera förlusterna på tradingen eller de långa positionerna, men det
redovisades bara som ett resultat.
IFRS reviewer Arnell vid KPMG har inte gett clearence.
Lönnström känner inte till detta. Det är en person som Lönnström inte visste om att han
fanns. Lönnström har från risk eller ekonomi och från Dyrefors fått höra vad som kommit
fram vid revisionen. Något om att det saknades clearence har inte framförts.
Årsredovisningen.
Fanns det någon tidslimit för när den skulle vara klar (var det sagt när bolagsstämman
skulle ske)?
Det var fastställt någon gång under hösten när årsstämman skulle ske. Som nästan alla möten
återkommer det med nästa löjlig precision. Det hänger samman med att man bestämmer
rapportdagarna. Man driver på för att rapportera så fort som möjligt. Det är också ett
kvalitetsmärke att rapportera snabbt.
Årsstämman skedde den 15 april. Det var fastställt redan hösten 2009 och kanske redan ännu
tidigare. Sedan blir det en baklängesräkning när årsredovisningen skall vara klar och godkänt
för att hinna tryckas i tid.
När man publicerar bokslutskommunikén måste bokslutet var klart. Det som kommer i
årsredovisningen som inte finns i kommunikén är alla noter m.m.
Varför var det så bråttom att det inte gavs tid att ens föra in de uppgifter i not 27 som fanns.
Lönnström kan inte svara på detta. Det är ingen frågeställning han ställts inför.
Han vet inte vem som fattat beslut om att det inte skulle föra in. Det är ekonomichefens
ansvarsområde.
Det är även revisorernas ansvarområde tillägger Danowsky och att revisorerna avgett en ren
revisionsberättelse.
Styrelsemöte i HQ AB den 1 december. Curt Lönnström har i bilaga 1. HQ:s revisionsutskott
091125 skrivit det faktum att den gamla portföljen inte hade avvecklats lett till en diskussion
kring principer och rutiner avseende teoretisk värdering.
Vad skulle det ha kostat att avveckla portföljen som planerat innan utgången av 2009?
Lönnström vet inte det.
Är inte frågeställningen, är den rätt värderad, varför avvecklas den inte?
Lönnström förklarar att frågeställningen var om nivåerna och aktiv marknad.
Det man konstaterat var att den var kvar. Det har inte förts några diskussioner om vad det
skulle kosta att stänga ned den.
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Vad fick det kosta att stänga ned portföljen?
Det var inte en diskussionsfråga.
Hade det fått kosta 600 miljoner att stänga ned den, som edgen?
Det var inte en fråga som Lönnström haft att ta ställning. Edgen var inget som diskuterades.
Där får man förlita sig på värderingen, när alla funktioner gått igenom, granskat instrument
och gjort kontrollvärdering.
Advokat Durling ställer frågor.
Måndagsmöten?
Lönnström har inte deltagit i något sådant.
Var måndagsmöten operativa momentet?
Det framgår av inlagorna i tvistemålet. De varierar mellan de fyra deltagarna. Crafoord och
König är av uppfattningen att där avhandlades de viktiga ställningstaganden. Qviberg är inte
av den uppfattningen. Han menar att där avhandlades kaffebröd. Dahlbo är av uppfattningen
att det var lite av båda.
Det var en sluten krets.
När det gäller styrelsemötena så var det väldigt strikt. Det som avhandlades står i protokollen.
Lönnström vill i lugn och ro läsa igenom förhöret.
Han återkommer den 20 maj kl 15.00 för detta.
Lönnström Durling och Danowsky har den 2013-05-20 med början kl 15.00 läst igenom
förhöret. Därvid har ändringar av och rättelser av redaktionell karaktär förts in i förhöret och
tillägg förts in och markerats som sådana.
Förhöret godkännse.
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Brottsmisstanke Mats Qviberg
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:

Mats
(Styrelseledamot
Qviberg
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
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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 nu läst igenom gärningsbeskrivningen har du någon kommentar till det du
har läst igenom?
MQ: Alltså min spontana kommentar är egentligen bara det som jag har läst i tidningen
om det här. Det har ju skrivits spaltkilometerar och dom här siffrorna som är tagna från 300 milj, 600
milj har jag aldrig hört talas om tidigare förrän till maj 2010 så det är ingen som har informerat mig
om dom siffrorna. Det har aldrig diskuterats med varken revisorer den enda gång vi hade en
diskussion med revisorerna det var 2005 då man diskuterade värderingen och revisorerna ville sätta ett
lägre värde. Då gjorde man en utredning i Tyskland på den mest ansedda revisionsbyrån där och fick
en second opinion på att snarare att HQ hade varit konservativa i sin värdering och att dom hade
kommit till ett högre värde än vad HQ hade kommit. Det är det enda jag kände till i den här
omfattningen.
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KN: Kan du berätta lite om dig själv, vad du har sysslat med?
MQ: Jag har jobbat i 35 år inom den finansiella världen först på SEB i 8 år, Carnegie 6
år, 3 år på HQ och sedan varit VD för Investment AB Öresund i 14 år.
KN: Vad har du sysslat med inom finansbranschen?
MQ: Jag har varit portföljförvaltare under huvudelen av perioden så att jag har skött
aktieportföljer först då på SEB-banken och sedan som VD på Öresund så det är mitt huvudyrke att
förvalta aktieportföljer.
KN: Du säger aktier men derivat?
MQ: Derivat har ingått man har kunnat ställa ut optioner på befintliga innehav eller det
har ju ingått så att jag har ju känt till produkten derivat. Så till vida om jag har aktier i SEB så kan jag
ställa ut köpoptioner december om dom står …ohörbart… december 60 så …ohörbart… på 60 kr det
är så nära derivat jag har jobbat.
KN: Materian inom det här området känner du dig hemma i?
MQ: Den typen av trading som jag har förstått att HQ höll på med det är någonting
som jag aldrig har sysslat med. Jag avgick ur Bankens styrelse 1993 utav det skälet att jag ville inte
hålla på med Bank. Jag vet att det är så mycket ordningssaker som gör att jag valde tidigt att jag
tycker inte att jag hade tid som VD för Öresund att sitta i en banks styrelse för det är så omfattande
arbete.
BB: När kom du tillbaks till HQ?
MQ: Nej jag har aldrig kommit tillbaka till Bankens styrelse, jag har inte suttit i
Banken på 20 år.
BB: Jaha, jag förstår.
KN: Kan du berätta lite om din roll dels i HQ och Öresund samt lite om
ägarförhållandena.
MQ: Öresund ägde 25 procent i HQ AB och familjen Qviberg ägde 5 procent så vi
hade tillsammans 30 procent i HQ så vi var ju huvudaktieägare tillsammans. Sven Hagströmer och jag
har varit dom stora ägarna.
KN: Du var ju styrelseordförande i HQ AB.
MQ: Ja just det.
KN: Dom styrelsemöten som vari i HQ Bank och AB, hur gick dom till? Har det varit
gemensamma möten?
MQ: Aldrig.
KN: Aldrig?
MQ: Nej jag ska inte säga aldrig för att sommaren 2010 när det var sådan kris för att
folk befann sig i Skåne och på landet så samordnade vi dom mötena och hade gemensamma möten
men det var juni, juli och augusti 2010.
KN: Du nämnde i början att man gjorde en omvärdering av portföljen.
MQ: Nej man gjorde en värdering.
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KN: Varför gjordes den värderingen?
MQ: Det gjordes hela tiden.
KN: Det var inte något….
MQ: Nej.
KN: Men 2008 togs beslutet att man skulle avskilja en viss del från trading och
avveckla den.
MQ: Det gjordes nog ännu tidigare 2007 tror jag. Jag tror t.o.m. att vi hade tagit beslut
om att göra det ännu tidigare men våren 2007 så bestämde man att man skulle avveckla det. Då
informerade VD, Patrik Enblad, om att vi hade en del stora positioner som skulle löpa till 2010.
KN: Vad var anledningen till att man skulle avveckla?
MQ: Ja det var ju många skäl dels så blev det ju en försämrad marknad i och med att
dom stora aktörerna försvann. Carnegie försvann och andra det blev svårt att handla, det blev dålig
likviditet i marknaden och tyckte vi inte att det tillhörde vår affärsmodell heller.
KN: Vad var det man avvecklade? Avvecklade man hela tradingen eller vissa delar?
MQ: Det gjordes ju inte det utan det drog ut på tiden till 2010.
KN: Jo men vad var det man bestämde att man skulle avveckla var det hela tradingen
eller delar?
MQ: En viss form utav trading måste man ju ha man är ju ofta market maker i små
företag på börsen som har så dålig likviditet att man ställer upp som market maker, den typen av
trading skulle vi hålla på med fortfarande.
BB: När du sa vi tog beslut vilka åsyftas då, är det AB och Bank gemensamt eller är det
endera?
MQ: Det kan jag inte erinra mig om det var ett protokoll eller ifall det var en mental
diskussion som fördes. Jag tror att Patrik Enblad gick ut i en tidningsintervju han sa att han skulle
försöka sätta vår tradingportfölj i en hedgfond. Aktiemarknaden blev ju så dålig vid den här tiden,
Lehman Brothers gick över styr, det gick inte att sälja den här tradingportföljen. Det var inte så att det
togs ett styrelsebeslut i AB:t att det skulle avvecklas utan det var mera målsättningen. Jag levde i tron
att bankledningen avvecklade den här under den här tiden och att den minskade.
KN: Du säger att en viss del av tradingen var man tvungen att ha, mindre bolag som du
säger, men vad innehöll den här då som skulle avvecklas, kan du mer precisera det där.
MQ: Jag jobbade inte i banken och det finns ju banksekretess och det fanns en
bankledning det diskuterades inte i ….ohörbart…. För mej kom det här som en knallchock det som
hände i maj 2010. Jag tyckte ju t.o.m. att bokslutet 2010 alltså verksamhetsåret 2009 var så bra så jag
gick och köpte aktier i HQ personligen för att jag trodde att bolaget gick bra så att jag är den största
idioten av alla. Jag är ju den som har förlorat mest pengar jag är det största offret i hela ärendet.
KN: Om man nu inte formellt, som du säger, i styrelsen tog beslutet att avveckla…
MQ: Det vet inte jag om Banken tog ett sådant formellt beslut, jag har inte sett dom
protokollen.
KN: Men din information då vad var det för information hur den här avvecklingen
skulle gå till?
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MQ: Ja det var ju att det skulle avvecklas i takt med att dom här positionerna s.a.s.
KN: Var det satt någon tidsgräns?
MQ: Nej, ja man hade sagt januari 2010 skulle det sista vara avvecklat.
BB: Vem är man?
MQ: Om det var Patrik Enblad eller Mikael König det vet jag inte.
LL: Fanns det någon market making i den portfölj som skulle avvecklas eller var det
bara det som skulle vara kvar?
MQ: Nu förstod jag inte frågan.
LL: I den portfölj som skulle avvecklas till 2010 fanns det någon market making i den
portföljen?
MQ: Vi var ju market maker i säkert 50-60 företag som vi hade ett avtal med, vi
ställde kurser på morgonen då för…
LL: Jo just det men i den del som skulle avvecklas ingick det market making i den
portföljen också?
MQ: Det kan jag inte svara på, det vet jag inte. Det tror jag inte men det har jag inget
belägg för.
KN: Hur har den här tradingavdelning eller portföljen gått historiskt om man ser bakåt?
MQ: Ja det har ju varit lönsamt.
KN: Har mycket lönsam eller mindre lönsam?
MQ: Det har varierat från år till annan men över tiden har vi varit lönsamma.
KN: Om man ser på resultatet på Banken kan man säga någon procentuell del vad
tradingen har stått för?
MQ: Det kan säkert någon göra men jag kan inte göra det. Jag valde medvetet bort att
inte sitta i bankens styrelse så om det var 30 procent av resultatet som kom från tradingen eller 30
procent från aktiehandel eller 30 procent från fonder. Jag kan bara spekulera så det är helt
ovidkommande.
LL: Men du satt i styrelsen för fonder?
MQ: Nej. Jag satt i fondernas styrelse så länge dom var börsnoterade men dom köptes
upp utav HQ AB 2005. Holdingbolaget delades upp i 3 bolag för 10 år sedan Avanza, HQ AB och HQ
Fonder. Det blev lite missförstånd i marknaden, för HQ AB ville ju starta fonder också då började
man konkurera med HQ Fonder då valde man att lägga ett bud på Fonderna.
KN: På vilket sätt höll du dig informerad om Banken, verksamheten var ju fonderna
och Banken?
MQ: Fonderna hade under säkert 15 års tid ett måndagsmöte klockan 10 varje måndag
då vi pratade om börsen. Patrik Enblad tyckte att varför kan vi inte ha det i Banken också att vi har ett
måndagsmöte och pratar om börsen och lite smått. Säg att 2007 så införde vi någonting som heter
måndagsmöten då träffades vi 09.20 till 09.45 ca en halvtimma, det var ju mer utav en kaffepaus. När
man läser dom här böckerna och tidningarna så låter det ungefär som det var beslutsfattande organet.
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Jag har hört att Mikael König har uttryckt sig så att det var yttersta…., om man är VD för en Bank och
tror att fikapauser är yttersta då har man ju missförstått hela sin roll, det visar ju att han kanske inte
var så lämplig som VD för bolaget.
KN: Du nämnde måndagsmötena. Vad gjorde man eller vad gick man igenom? Först
och främst vilka deltog på dom här måndagsmötena som stående personer?
MQ: Det var VD för Öresund, jag, VD och VVD i Banken. Första tiden var det så att
VD och VVD på Banken, som hette Patrik Enblad då och Per Axman, inte kom så bra överens det var
mest tjafs om deras relation och kompisar. Det var väldigt mycket handpåläggning och diskutera den
biten, hur relationen skulle var och hur dom skulle kunna jobba ihop. Det var diskussioner om hur
börsen gick förra veckan och det har ju varit väldigt dramatiska år under de här senast 5 åren med
både EU kriser och Lehman Brothers kriser, det vet ni ju själva det behöver jag inte informera om.
Det har ju varit väldigt turbulent, vi pratade väldigt mycket om hur börsen var förra veckan om vi tror
att det skall gå upp. Vi pratade om…., vi har sponsrat Operan i många år och vi hade diskussioner om
vilken föreställning vi skulle ta och vilket datum. Det var lite personfrågor och så drack vi lite kaffe
det var väldigt informellt.
KN: Fick du någon information om själva verksamheten?
MQ: Ja men inte någonting som var så där så att det var någon grej som jag kan erinra
mig som…
BB: I vad mån avhandlades tradingportföljen från 2007 och framåt?
MQ: På dom här måndagsmötena?
BB: På Måndagsmötena.
MQ: Ingenting.
KN: Det vet du kanske själv att vi har pratat med andra och där har det framkommit i
förhör att den här tradingportföljen var nästan en stående punkt på varje måndagsmöte. Stämmer det?
MQ: Det är inte sant.
KN: Det stämmer inte?
MQ: Nej, för det första så var ju måndagsmötena under terminerna, skolterminerna från
september till december och sedan var det januari till maj. Ofta uteblev ju Fredrik Crafoord han var ju
inte med, han satt ju på Blasieholmen själv. Han tyckte att han hade så mycket att göra det tog för
mycket tid, säg att det var två gånger i månaden …ohörbart…. Den var mindre frekvent än vad
fondernas möten var. Både Per Axman och dom som har deltagit…, dom som har deltagit är ju Per
Axman, Patrik Enblad, Mikael König, Fredrik Crafoord, Stefan Dahlbo och jag det är dom 6 som…
KN: Måndagsgruppen är ju en mer informell grupp..
MQ: Oerhört.
KN: …men på vilket sätt mer formellt fick du någon information?
MQ: Väldigt …ohörbart… må jag säga och det beror på många saker framför allt att
det finns en banksekretess som gör att man inte kan informera oss som inte sitter i bankens styrelse.
Om man inte hör någonting, om det är någonting viktigt som VD eller VVD vill ta upp på
måndagsmötena så kunde dom slängt iväg ett mail …ohörbart… och protokollfört det efteråt med ett
mail och sagt att men något sådant har aldrig ägt rum.
KN: Tog du själv några egna initiativ för att hålla dig a jour med hur tradingen gick?
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MQ: När Lehman Brothers gick över styr så bad jag Crafoord att meddela mig
dagsresultatet varje dag.
KN: Fr.o.m. är det ungefär?
MQ: Ska jag säga att det var från hösten 2008/2007, jag minns inte.
KN: Före 2009 i alla fall?
MQ: Ja.
KN: Vad fick du då för information?
MQ: Då fick jag en siffra på, det stod +300 000 eller -300 000, minus 1 milj eller plus
1,5 milj. När jag sedan någon gång summerade den där månaden så var det samma siffror som stämde
med redovisningen som jag sedan fick.
KN: Revisionsutskottet hade, vad jag förstår, att förmedla uppgifter både till Banken
och Aktiebolaget vad fick du då..
MQ: Fonderna också.
KN: Vad fick du för information där avseende tradingportföljen?
MQ: Ingenting som var någon kioskvältare som gjorde att jag fick andledning att
värdera. Den enda gång jag lagt mig i Bankens affärer det var att jag såg att på nätet att vi hade väldigt
mycket banker mycket utlänska banker i portföljen. Då ringde jag ner till Patrik Enblad som var VD
och sa åt honom att –jag tycker det är direkt stötande att vi har så mycket banker i portföljen i
synnerhet Kaupting Bank, hur fasen kan vi ha det i vår modellportfölj. Sedan hände ingenting på 1
vecka eller 2 då ringde jag upp till den där portföljförvaltaren och sa att nu säljer du dom där aktierna
omedelbart, jag vill inte se dom i vår modellportfölj 1 dag till. Då blev jag utskälld av VD för Banken
för att jag gick in i organisationen och petade. Den killen han kom upp med en flaska champagne till
mig sedan och tackade för att jag hade varit så …ohörbart…. Det var väldigt strikta regler på att jag
inte fick göra någonting i Banken.
KN: Sommaren/hösten 2009 fick du någon information av Kurt Lönnström då att
eventuellt den här portföljen kunde vara övervärderad?
MQ: Nej det känner jag inte till.
KN: Du har aldrig hört ordet, som har tagits upp, att den här portföljen skulle vara
övervärderad?
MQ: Det är omöjligt att komma ihåg om han tog upp men det är ingenting som var av
den digniteten att det var någon kris för företaget eller någonting, aldrig. Det är möjligt att han har
sagt någonting men det var ingenting som någon i styrelsen reagerade på.
KN: Det var styrelsemöte både i Banken och i AB den 13 och 14, jag kommer inte ihåg
vilken ordning det var, det nämndes ingenting på dom här mötena att portföljen var övervärderad och
att man skulle avveckla hela eller delar av den?
MQ: Inte som jag mins nej.
KN: Har det nämnts över huvud taget att man ska avveckla?
MQ: Ja, självklart. Det togs ju redan 2007. Det var ett beslut som redan var taget så det
var ju bara att ….., jag fick ju förlita mig på att det gjordes i den takt som dom hade lovat.
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KN: Men på det här styrelsemötet framfördes det då att det skulle avvecklas att man
skulle ta en förlust i den här portföljen på kanske 100 eller 200 milj?
MQ: Jag tror att det möjligen att det var så att någon ställde en fråga –vad skulle det
kosta att avveckla det här, då kanske siffran 150 milj nämndes men det är ju bara spekulationer det är
bara gissningar från min sida.
KN: Pratar vi då om sommar/hösten…
MQ: Jag är ledsen jag får passa på det.
BB: Det här att man kommer fram till en avsiktsförklaring att vi ska avveckla
portföljen kanske 2007 men blev det mer konkret hösten 2009 att den ska avvecklas i närtid. Har du
någon uppfattning om det?
MQ: Det känner inte jag igen jag vill ju avveckla så fort som möjligt så det var ju ingen
avsiktsförklaring som ägare. Men att det på ett styrelsemöte nämndes att vi skulle diskutera om vi
skulle avveckla och att det skulle kosta 150 milj det är omöjligt för mig att komma ihåg, omöjligt.
Men jag skulle ha känt igen det om det togs upp på ett styrelsemöte där, det bör ju finnas i protokoll i
sådana fall.
KN: Du sa att beslut redan hade tagits att portföljen skulle avvecklas, hade den gjort
det då vad var din information här 2009 och fram till 2010?
MQ: Ja den information jag fick gjorde att jag i februari 2010 köpte aktier så att jag
menar det…..sen kan man säga att jag inte förstod eller inte….det var inga sådana signaler om att det
var någon kris.
BB: Men kan du ha haft föreställningen att portföljen avvecklats eller nästan avvecklats
eller minskat väsentligt per årsskiftet 2009/2010?
MQ: Jag levde väl i en sådan värld att jag trodde att man hade avvecklat mer än man
hade gjort.
KN: För att hamna i den världen vilken information hade du då och av vem hade du
fått den informationen? Du säger att du levde i den världen att den avvecklades av vem hade du fått
den informationen av?
MQ: Det måste ju ha varit Crafoord, König eller Dahlbo eller någon som hade
informerat mig att…
KN: Att det fortlöpte som bestämt?
MQ: Ja precis.
KN: Avvecklingen på vilket sätt var det bestämt att den skulle ske? Skulle positioner
bara löpa ut och avslutas eller skulle man bara här och nu stäng….
MQ: Om du har en obligation som förfaller i februari 2010 och du kan sälja den för 93
procent i december men du får ut det nominella värdet i januari. Då kan man ju besluta att man säljer
den på 93 procent eller till 100 procent och det gäller ju optionerna också att vi levde i den världen att
det var det bästa för företaget att dom fick förfalla i takt med ….ohörbart….
BB: Att man alltså inte skulle omsätta portföljen?
MQ: Nej.
KN: Där här med att omsätta togs det nya positioner?
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MQ: Ja det har vi sett facit på att det gjordes men jag trodde inte det.
KN: Du fick inte den informationen?
MQ: Nej det blev jag väldigt förvånad över.
KN: Det fanns ett annat begrepp som också nämns, edge. Vad är din erfarenhet
diskuterades den?
MQ: Det är klart att det nämndes men det var inte under några sådana här våldsamma
diskussioner så att det var inte uppe på varje styrelsemöte.
KN: Fick du någon daglig- eller veckdags information om edgen?
MQ: Nej.
KN: Vad kommer du ihåg om edgen, trenden från 2007 fram till 2010?
MQ: För mig blev ju edgen en….det var ju först i mitten av maj 2010 som jag förstod
digniteten utav vilka våldsamma affärer som dom hade gjort. Det Har ju den här Anders Malms
utredning visat att jag är missledd.
KN: Kan du berätta vad edge är för någonting?
MQ: Ja det är alltså i illikvida placeringar som inte handlas dagligen utan så finns det
en prissättning men den speglar inte det riktiga värdet utav positionen.
KN: Vad sa du kan du ta det en gång till.
MQ: Alltså edgen om man har en 3-årig position som man hade i portföljen så
prissattes den annorlunda än det historiska …ohörbart… Sedan var ju volatiliteten i aktiemarknaden
så extremt föränderlig från dag till dag, det gick ju…., någon utav dagarna var volatiliten uppe i 80
procent för att idag ligga på 16 eller något sådant där. När det är icke handlade papper så blir det en
skillnad mellan prissättningen på dags, dagshandeln och det hade ju våra revisorer….
BB: Skillnaden mellan den och vad då?
MQ: Och det pris som man satte från börsen på ganska små positioner.
BB: En vanlig definition på edgen det är ju helt enkelt skillnaden mellan
marknadsvärde och bokfört värde. Håller du med det?
MQ: Ja det håller jag med om. Men jag har ju aldrig jobbat med den typen av affärer
och eftersom jag inte fick någon information om hur allvarligt som stod…. Om dom här siffrorna
stämmer som Finansinspektionen säger och det ni hävdar så är det ju en kioskvältare för mig så här i
efterhand.
BB: Fanns det ingen edgerapportering inom organisationen?
MQ: Det fanns en riskavdelning och det fanns en ekonomiavdelning….
BB: Men deras rapportering om edgen?
MQ: Den fick inte jag.
KN: Vid några tillfällen borde du väl ändå ha fått den?
MQ: Ja men inte så där så att det…..man kanske fick någon ställning på något
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excellark alfa, beta, gamma eller theta men det var ingen kommentar med eller något sådant där. Jag
fick ju massor av information…..jag känner inte det är…..
KN: Det var ingen diskussion mellan revisorerna och styrelsen?
MQ: Inte som varit …ohörbart… hela tiden…
KN: Som vi sa tidigare om edgen beskriver skillnaden mellan HQ:s värdering…..
MQ: Men jag känner inte till dom här 600 vid årsskiftet 2009 och 300 2008 det kom
som en blixt från en klar….
KN: Du menar att du inte känner till den stora skillnaden?
MQ: Nej.
KN: Du hade ingen information om vad edgen var vid årsskiftet 2009/2010?
MQ: Jo jag tror att den var….den uppgift jag fick var 249 milj och det fick jag hösten
2010.
BB: Inte då när det begav sig?
MQ: Nej. Jag skickade ett mail till ekonomichefen på HQ i oktober 2010 och frågade
vad var edgen upp i vid årsskiftet och då tror jag han svarade 249 milj det kan vara 259 också men jag
vet att jag frågade om den. Då hade ju allting redan kraschat så att det var ju….
KN: Ekonomichefen är det Mattias Arnelund?
MQ: Ja.
LL: När det gäller andra storheter, säkerhetsbelopp och sådana saker. Vad vi förstår är
det ju SEB som har varit säkerhetsinstitut när det gäller DAX.
MQ: Mm.
LL: Nasdaq OMX är ju dom själva.
MQ: Mm.
LL: Sådan information har väl styrelsen i AB:t också fått?
MQ: Men det var aldrig någonting om alvarligt läge eller att det var brist på pengar
eller något sådant där.
LL: Men förändrades säkerhetskraven?
MQ: Ja men det var våren under den turbulenta grekperioden 2010.
LL: Då höjdes säkerhetskraven?
MQ: Ja, alltså april-maj det var ju väldigt turbulent då och det drabbade ju även
Tyskland. Plötsligt begärde man att man skulle ha högre säkerhetskrav för att det var så turbulent
marknad just då.
LL: Vad grundades dom beloppen på eller själva säkerhetskravet vad var det för
värdering som låg till grund för dom?
MQ: Det vet jag inte men jag fick bara reda på att både Börsen och SEB krävde större
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säkerheter och det var typ början på maj 2010.
LL: Vet du hur mycket dom höjdes?
MQ: Nej.
KN: Fick du någon information om likviditeten i bolaget eller Banken då?
MQ: Ja den 17 maj hade vi styrelsemöte och då gick vi raka vägen upp till
Finansinspektionen och informerade dom att vi hade ett allvarligt läge.
KN: Har det varit allvarligt tidigare med likviditeten att det är svårigheter….
MQ: Nej.
KN: Det har aldrig varit det säger du eller inte som du känner till?
MQ: Ja precis. Men det är ju konstigt om inte VD informerar dålig likviditet. Likviditet
har jag aldrig hört talas om att det skulle vara en bristvara i koncernen.
KN: Vi kan gå tillbaks till dom här måndagsmötena det finns beskrivet och även i
förhör har det framkommit om ett måndagsmöte den 14 december 2009. Där du, König, Dahlbo och
Fredrik Crafoord deltog. Är det något möte du kommer ihåg?
MQ: Ja, ja det kommer jag ihåg.
KN: Just det mötet eller?
MQ: Nej exakta datumet om det var…det utlämnar jag men att det var på en måndag
kan vi vara överens om.
KN: På det här mötet då den 14 december framkom det då att vissa av deltagarna på
måndagsmötet ville stänga ner portföljen. Är det någonting som du kommer ihåg något resonemang
om?
MQ: Nej det bär inte ens sannolikhetens prägel för är det så att man hade velat göra
det, då hade ju VD kallat till ett extra styrelsemöte i Banken och förekommit med förslag eller om han
varit vederhäftig skrivit ett mail till mig på söndagkvällen och sagt det här vill jag göra. Det jag kan
erinra mig om vad som sas var att jag frågade –vad kostar det att avveckla portföljen om vi skulle
göra det idag eller halva portföljen tror jag det var. Det skulle kosta runt 150 milj och vad är din
rekommendation Fredrik sa jag. –Jag tycker vi låter linan löpa och att vi avvecklar i januari. Sedan har
han ju skrivit något brev till Dagens Industri där jag har sagt att jag släppte väder sådana där riktigt
ovederhäftiga kommentarer. Om VD och ordförande i Banken sitter på det mötet och det är ett sådant
krisläge, skulle ju dom självklart kalla till ett styrelsemöte och inte ta det på ett morgonfika en sådan
diskussion det är ju direkt oväderhäftigt.
KN: Den beskrivning som du säger som har varit att släppa väder och det här att man
skulle ta förlusten det stämmer inte?
MQ: Nej.
BB: Det du sa att vad skulle det kosta att stänga ner portföljen och så fick du en…
MQ: Ja det jag kan erinra mig 150 milj eller något sådant och vad är din
rekommendation? –Ja det är att vi låter det löpa vidare. Sedan tycker jag ju att det är väldigt märkligt
att om man sitter som VVD i en bank och sitter och låter sig intervjuas utav en journalist på som är 25
år och skriver dom här beg…….det är ju så oväderhäftigt så man tror inte det är sant. Dessutom skrev
han ju ett motsvarande brev till Dagens Industri på sommaren 2010 för att…..och det är klart att att
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han gärna vill skylla på mig det ligger i sakens natur att alla vill skylla ifrån sig.
KN: Men enligt din uppfattning så ville Fredrik Crafoord avvakta till januari 20….
MQ: Ja det var så jag uppfattade det, ja.
KN: Var det någon annan som hade någonting att tillföra till diskussionen där?
MQ: Inte som jag minns men det är 2 ½ år sedan så att jag menar…..men inte så att jag
inte firade jul i lugn och ro och oroade mig för våra positioner. Jag menar om han hade haft….ville
göra det här så skriver han väl ett mail till VD och ordförande för Banken och kanske till
moderbolagets styrelse också och säger att det här vill jag göra, det där vill vi göra om man nu är i
företagsledning.
LL: Vad vi har förstått så har ju diskussionerna eller målsättningen varit att få den
utsläckt innan utgången av 2009.
MQ: Det är inte sant men målsättningen har ju varit….för mig har målsättningen varit
2007 i sådana fall om man nu ska tala klarspråk men att dom pojkarna på ett 20-25 minuters långt
morgonmöte där man dricker kaffe och sedan småpratar, då är man inte seriös som företagsledare.
LL: Men flera har fått intrycket av att det varit horisonten bl.a revisorerna har ju eller
revisionsteamet har ju fått den uppgiften att det skulle vara utsläckt före 2009 eller innan 2010.
MQ: Revisionskommittén så har dom inte dragit in moderbolags..
LL: Revisionsteamet alltså hos revisorerna då på KPMG:
MQ: På KPMG?
LL: Ja.
MQ: Ja men det har dom inte framfört till mig.
LL: Ja men var inte diskussionen uppe till följd av det att den hade gått längre än vad
som hade varit planerat att frågeställningen kom upp pga. det.
MQ: Ja men om revisorerna tar upp en sådan fråga då ska ju VD eller ordförande i
Banken kalla till ett extra styrelsemöte och formellt fatta sådana beslut det är ju jätteviktigt.
LL: Ja men att frågeställningen är uppe på…..
MQ: Jag var inte med, med några revisorer och revisorsteam och lyssnade så att det…
LL: Men hur kom frågan upp då, vad var skälet till att den var uppe till diskussion?
MQ: Jag kan inte svara på den frågan när man träffas så här. Nu har du förberett en
agenda här och protokollför det men om man sitter i ett informellt möte och pratar…. Jag har jobbat i
20 börsnoterade företags styrelser att VD på ett morgonmöte….och att det här….det låter när man
läser det den Carolina Neuraths bok som om det var företagets högsta organ. Då har man
missuppfattat hela bolagsordningen och aktiebolagslagen så får det inte gå till sedan kan jag ju säga
att vi valde fel verkställande direktör det har väl hänt förr i världshistorien att man valt fel
verkställande direktör. Men att han inte tar revisorernas rekommendation på allvar och kallar till ett
extra styrelsemöte det kan man ju ha på telefon om man inte kan träffas.
BB: Får jag bara fråga en sak om just avvecklingsaspekten här. Om man 2007, på ett
eller annat sätt, fattar ett principbeslut om att avveckla portföljen så kan man ju ställa sig frågan varför
det inte sker då?
MQ: Ja det har varit frusterad över också.
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BB: Det kan ju finnas olika….
MQ: Alltså den informationen jag fick var att Fredrik Crafoord och Patrik Enblad på
våren 2007 tog två väldigt stora positioner som inte gick att avveckla förrän i januari 2010 det var den
förklaringen jag fick.
BB: Det här att vissa delar av tradingportföljen, om det är våren februari 2009, som
avskiljs och kallas för FC-portföljen känner du till någonting om det?
MQ: Mm, det var att han tyckte att dom här, tradingavdelningen på 7-8 personer, inte
skulle behöva sitta och jobba med det utan Fredrik Crafoord skötte det helt ensam och var den som
var ansvarig för det.
BB: Men urvalskriteriet för vad som nu hamnade i FC-portföljen?
MQ: Det kan jag inte svara på hur den urvalskriteriet…….
BB: Vi har också hört benämningen problemportföljen är det någonting som låter
bekant?
MQ: Ja den hette FC problemportfölj. Problemportfölj det namnet använde vi 10 år
tidigare för vi köpte in oss i små bolag som börsnoterades, vi ägde 8-10 procent i, IT-kraschen
-99/2000 så kallades den problemportfölj men det här är bara FC…
KN: Det fanns inga problem i den här portföljen?
MQ: Jo det visade sig ju jättemycket….
KN: Jo efteråt men din information och uppfattning…
MQ: Så fick jag den informationen att vi har, att det var långa positioner som i den
turbulenta markanden inte gick att avveckla annat till väldigt höga kostnader att det var bättre att låta
den förfalla.
KN: Fanns det något mandat att avveckla den till höga kostnader?
MQ: Inte som är beslutat nej, inte som jag känner till i varje fall.
KN: I slutet av året 2009 i december kring jul har det framkommit information att
riskavdelningen uttrycker att dom känner sig osäkra med portföljen är det något du känner till?
MQ: Ja det känner jag igen. Sedan skrevs det ett mail att dom hade kommit överens om
värderingen. Jag hade ju också fått det mailet, det var ju glädjande. Det har ju också stått i alla
tidningar. Dom här människorna som jobbar i banker som lämnar ut information till media och
journalister och överhuvudtaget är helt omdömeslösa då vet man ju inte hur banker kan fungera.
KN: Men vad var förspelet till att dom var överens vad var det som hade hänt innan
dom var överens? Hur kom det upp överhuvudtaget.
MQ: Jag jobbar inte med sånt det var inte mitt jobb. Jag hade ett väldigt högt
förtroende för mina kollegor jag hade både ekonomiavdelning, vår jurist, vår riskavdelning var
personer som jag litade på och det kanske är mitt största problem i hela den här historien att jag lite
för mycket på människor.
KN: Vad jag förstår hade du ändå information om att riskavdelningen uttryckte att dom
inte kände att portföljen var helt rätt?
MQ: Ja det fick jag ju ett mail om att man enats om…
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KN: Men innan det här mailet att dom hade enats eller fick du bara ett mail om att nu
har vi enats om, vad hade dom enats om?
MQ: Ja värderingen.
KN: Att den var rätt då? Hade dom gjort någon omvärdering eller vad hade dom gjort?
MQ: det kan jag inte svara på.
KN: Ja men vad var det man var överens om?
MQ: Jo men om man…att man ska värder…om värderingen och det var ju revisorerna
också. Om riskavdelningen, tradingavdelningen revisorer och ekonomiavdelning är överens så tycker
jag att det är svårt för mig att gå in och säga att ni har fel allihopa.
KN: Ja det kan jag förstå men vad var din information och vad var anledningen till att
man uttryckte att…..
MQ: Alltså jag jobbade ju inte på HQ, jag slutade där 1993 jag var inte där och
jobbade. Det var förstklassiga människor dom här personerna som nu blir åtalade i styrelsen, samtliga
är förstklassiga personer. Jag har i min enfald trott att vi hade en väldigt fin organisation.
KN: Men ändå vid det här som dom var överens om deltog ändå Bankens
styrelseordförande och styrelsemedlem i AB:t fick du ingen mer information än det här mailet?
MQ: Det är möjligt att han nämnde det att dom var ….ohörbart….. men inte någonting
så där….det var inte så att jag åkte iväg och firade jul uppe i Åre och kände att jag mådde dåligt för
jag är en väldigt känslomänniska. Jag är oerhört känslig om inte magen, hjärtat och hjärnan funkar
ihop så……jag brukar kunna lukta till mig skit.
KN: Vad hade dom gjort då, hade dom gjort en ny omvärdering av portföljen eller hade
dom avvecklat delar av portföljen så att dom var överens? Vad var det som hade hänt?
MQ: Jag kan inte svara på den frågan. Om det sitter 6 personer i ett rum och förhandlar
och jag inte är närvarande det är ju väldigt svårt för mig att tala om vad dom hade gjort för att bli
överens.
KN: Men ändå fick du ett mail om att nu är vi överens, jag skulle ju ändå undra över
vad dom är överens om.
MQ: Ja värderingen det var väl det som var frågan.
KN: Mm men hade man gjort en omvärdering då eller?
MQ: Jag kan inte svara på den frågan om man hade avvecklat nått eller kommit
överens och diskuterat med…fått en sekond upinion utav våra revisorer eller andra. Jag är ledsen jag
kan inte…jag var inte med. Jag kan ju bara spekulera det är ju ointressant att sitta och spekulera.
KN: Det har ju nämnts ett begrepp som heter dag-1 resultat är det någonting som du
känner till?
MQ: Det lärde jag mig sommaren 2010.
KN: Okej, vad lärde du dig då?
MQ: Nja, de ja….vad jag lärde mig, jag lärde mig vad det innebar.
KN: Det var inget begrepp som diskuterades tidigare?
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MQ: nej jag har aldrig hört det och hade jag hört det så hade jag inte förstått det.
KN: Begreppet rullningar är det någonting som…..
MQ: Ja det är att man.…om man kommet till ett stadium där man, om jag har ställt ut
SE-Banken 50 kr, alltså beredd att sälja mina 50 så kan jag rulla upp dom till 6 månader senare till
juli 55. Det kanske kostar plus/minus noll och jag kanske inte vill sälja SE-Banken det kallas för
rullning.
BB: Rullningar i bemärkelsen att man har en position som är ett visst bokfört värde på.
Sedan har det uppstått en diskrepans mellan bokfört värde och marknadsvärde, låt oss säga att det är
10 milj i latent förlust. Det finns ju möjligheter att rulla den förlusten genom att avyttra positionen ta
en likadan och då….
MQ: Som är…
BB: ….bokföra den positionen på samma sätt som den tidigare så att man alltså flyttar
den latenta förlusten från en position till en annan position, rulla den in i framtiden. Har du hört talas
om rullningar i den bemärkelsen?
MQ: Nej, jag jobbar inte på bokföringsavdelningar eller ekonomiavdelningar.
BB: Nej jag bara ställde frågan.
MQ: Nej, jag….så det….. Mitt främsta jobb på HQ de var ju att vara en galjonsfigur
och jag är road utav att göra sådan program och skriva krönikor och synas i TV-rutan eller var road.
Så jag fick ju vara ett ansikte utåt och det var ju mitt främsta uppdrag och det anmälde jag till Sven
Hagströmer och mina kollegor -93 när jag blev VD för Öresund. Jag vill inte hålla på med mittiglittri
det är inte min grej så att då bad dom mej att sitta kvar som ordförande. En anekdot är att jag var
jultomte varje år till personalen och delade ut julklappar det var liksom….. Det är klart att jag är ju
megakänd jämfört med alla mina kollegor i organisationen så det är klart att…, jag var en höjdare i
företaget så att när jag rörde mig i lokalerna så var det ju så att, folk är ju lite kändisintresserade, det är
klart att vad Mats Qviberg gör är lite av annan dignitet än vad kanske Stefan Dahlbo eller Mikael
König gör. Jag hade en väldigt informell roll i…och det var min önskan också när jag blev ordförande
i HQ AB och så är jag väldigt road av portföljförvaltning därför låg fonderna mig väldigt varmt om
hjärtat plus att jag la mig i att dom inte hade bytt Kaupting Bank i modellportföljen…
LL: Du var inne på här tidigare att man skulle låta dom här positionerna löpa ut för att
det skulle kanske innebära kostnader om man stängde dom tidigare.
MQ: Mm.
LL: Men det måste ju innebära då att värderingen är sådan att det är en annan värdering
än vad marknadspriset är just då för annars skulle det inte innebära några kostnader att stänga dom här
och nu.
MQ: Det har ju våra revisorer godkänt så att det har inte varit något konstigt.
LL: Nej det kan hända men jag menar frågeställningen att det är en annan värdering i
här och nu än vad….
MQ: Jag visste inte vilka positioner vi hade jag hade ingen…
BB: Men rent övergripande om man kommer fram till vad kostar det att stänga
portföljen så finns det ju vissa storheter som man relaterar till. Den kostnaden som kan uppstå som vi
tänker i alla fall är då skillnaden mellan vad man får ut i marknaden och vad man har bokfört för först
då kan det ju bli tal om en skillnad alltså någonting som kostar, någonting som träffar resultatet.
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MQ: Ja absolut men jag tycker många av dom här moderna redovisningsprinciperna är
felaktiga, jag sitter i många styrelser. Där ska man då värdera fastigheter, där kostar den här kåken
300 milj eller 325 milj. Varje hus ska värderas det blir ju väldigt mycket godtycke i…och så finns det
plus med dom nya redovisningsreglerna att dom är trasparanta. Jag har varit ganska kritisk mot dom
nya redovisningsreglerna.
KN: Styrelsemötena som hölls i januari 2009 och januari 2010, det är det första, som
hålls i HQ AB.
MQ: Då är alltid revisorn med.
KN: Ja och där har det framförts att det finns, både från revisionsutskottet, stora
svårigheter med den här tradingportföljen. Är det någonting som du kommer ihåg att det har
diskuterats att det varit svårigheter med värderingen av portföljen vid dom här tillfällena?
MQ: Ja alltså hela världens banksystem har ju varit i kris de senaste 4 åren så det är ju
inget unikt med HQ. Men det var inte av den digniteten att någon runt bordet reagerade på
revisionsutskottet eller revisorerna sa.
KN: Om man då lägger till det här i december, måndagsgruppen, hade man ändå, du
hade ju frågat vad det skulle kosta att avveckla.
MQ: Mm.
KN: Fått några siffror på 150 milj.
MQ: Och dess utom ställt frågan vad tycker du vad vi ska göra ska vi låta dom förfalla
eller och då var hans förslag att då låter vi det gå.
KN: Även då det här med att risks uppfattning att det heller inte var okej. Det var
ingenting som du i januari ställer dig frågan är det rätt eller fel?
MQ: Vilket år menar du då, båda?
KN: Ja ta 2009 eller jag syftar på 2010 första mötet i AB:t:
MQ: Nej, det var inte av den digniteten att det var så att någon runt bordet reagerade.
Det var både ekonomichef, VD, revisorer och ordförande i revisionsutskottet närvarande.
KN: För det finns ju en bilaga där till protokollet där revisorerna uttrycker att man
rekommenderar att man ska validera värderingsmodellen regelbundet och jämföra med observerbara
priser i marknaden. Det kan ju också vara en hint med tanke på edgen, blev det ingen diskussion om
det här?
MQ: Inte som jag kan erinra mig. Sedan har det ju varit en väldigt turbulent period för
mig dom här senaste 2 åren från maj 2010 till idag. Det har ju hänt så mycket så man…., jag har inte
drabbats av någon minnesförlust men det blir fruktansvärt mycket man ska komma ihåg och vi har ju
också en civilprocess vid sidan om som också är stökig så det är mycket att hålla reda på. Jag försöker
att vara så transparant som jag vara i….
KN: Fr.o.m. januari 2010 då börjar SE-Banken ställa ytterligare krav eller säkerheter.
MQ: Men det gjorde man rent generellt på optionsmarknaden för att likviditeten blev
så dålig och det blev så turbulent så man höjde kraven det var inte för att positionen blev större utan
det var för att, åtminstone den förklaring jag fick.
KN: Diskuterades då likviditetsproblemet i Banken?
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MQ: Nej, dom dök upp i maj 2010.
KN: Var Banken styrda av, sina positionstaganden, SE-Bankens säkerhetskrav alltså
kring likvideten kände att hanteringen av portföljen de facto styrdes av SE-Banken?
MQ. Det kan jag inte svara på det vet Dahlbo och König.
KN: Men det är ingen information som har framkommit till dig?
MQ: Nej
KN: Vi är framme vid styrelsemötet den 15 april 2010…
MQ: Bolagsstämman?
KN: Ja först var det ett styrelsemöte…..
MQ: Ja just det, ja det är två styrelsemöten dels innan och dels konstituerande.
KN: Ja precis men innan bolagsstämman så beslutar man om en avvecklingsgrupp.
MQ: Man beslutade om 5 grupper. En margin market grupp en grupp för, jag kommer
inte ihåg namnet på den men att det skulle vara en grupp för tradingverksamheten.
KN: det är den som jag benämnde avvecklingsgruppen?
MQ: Ja, jag vet inte om den kallades avvecklingsgruppen det var trading…ja vi kan
kalla den avvecklingsgruppen.
KN: Varför kom den gruppen till?
MQ: För att vi hade tappat tålamodet med att ett beslut som togs 2007 inte hade
genomförts.
LL: Du sa att dom skulle låta löpa ut under till lösendatum dom här optionerna, dom
måste ju ha inträffat dom här lösendatumen?
MQ: Ja men då hade dom rullat dom….
LL: Varför det?
MQ: Det får du fråga Fredrik Crafoord om.
LL: Ja men vad bedömer du skälet till att dom har blivit rullade?
MQ: Jag kan bara spekulera i det och det vill jag inte göra på ett sådant här tillfälle,
König, Crafoord och möjligen Dahlbo kan svara på den frågan.
BB: Men det faktum då att det rullas och att portföljen finns kvar om än i annan
skepnad alltså i andra positioner. Är det någonting som du har varit omedveten om från januari fram
till maj eller? Om man säger så här allting avvecklas i januari 2010 genom att positionerna förfaller då
kan man ju leva i den föreställningen, i februari, att nu har vi inte längre någon FC-portfölj eller
också kan man ha fått information om att nya positioner tagits som har ersatt dom gamla.
MQ: Mm, någon sådan information fick inte jag.
BB: Men innebär det då att du har fått informationen att i januari är allting borta?
MQ: Nej, nej det visste jag redan i januari att inte allting var borta.

Förhör med Qviberg, Mats; 2012-03-20 10:15 diarienr: 9000-K1634-10

333

BB: Att man tagit nya positioner?
MQ: Jaa. Men jag utgick ifrån att dom var affärsmässiga så att….
BB: Men fick du någon information om att okej nu har vi tagit nya positioner och så
någon förklaring?
MQ: Neej, men att dom var affärsmässiga utgick jag ifrån…. Däremot så kan jag så här
i efterhand reagera på att både Patrik Enblad, Mikael König och Fredrik Crafoord sålde väldigt
mycket aktier ur sådana här kapitalförsäkringar där inte styrelsen eller aktieägarna ser att det är insider
som säljer. Det kan jag tycka är moraliskt stötande, det är inte olagligt men det är….
KN: Du säger att du fick information om att man tagit nya positioner?
MQ: Nej jag fick inte information men jag förstod det.
KN: Om man jämför portföljen januari 2009 och i januari 2010 var den större eller
hade den minskat i omfång?
MQ: Det kan jag inte svara på.
KN: Men vad var din information?
MQ: Jag trodde att den hade avvecklats?
KN: Så din uppfattning var att den var mindre i omfång vid 2009 års slut?
MQ: Ja absolut?
KN: Vem hade informerat dig om det?
MQ: Mikael König och Fredrik Crafoord.
LL: Vi har ju förstått att over night risker ofta har varit föremål för diskussioner och
där har väl du fått information om hur dom har förändrats?
MQ: Jag har fått ett mail där det står att av kommersiella skäl så skulle vi vilja ha ett
högre riskmandat för att vi ska kunna hantera portföljen mer kommersiellt. Då har jag svarat varje
gång –tycket Stefan Dahlbo det så stöttar jag det förslaget.
KN: Åter igen till det här styrelsemötet den 15 april. När informerades revisorn om att
den här s.k. avvecklingsgruppen inrättats?
MQ: Ingen aning jag vet inte ens om han blev informerad.
KN: Vet du om han överhuvudtaget reagerat på det?
MQ: Nej, men det var ju 5 grupper som bildades.
LL: Hade bildandet av den gruppen någon koppling till att SEB höjt säkerhetskraven
då under våren?
MQ: Nja det var nog bara tålamodet från styrelsen att vi inte accepterade att vi inte
hade avvecklat portföljen.
LL: Vad innebär det att SEB höjer säkerkraven kraftigt?
MQ: Då får man ställa större säkerheter.
LL: Är det något problem i sig?
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MQ: Nej det var inga problem, stora problemen blev det ju när det blev
mediabevakning på alltihopa. Vi klarade större säkerheter till SEB. Banksystemet har med hänsyn till
åren ställt högre säkerhetskrav för alla företag det var inget unikt med HQ utan det ställs väldigt höga
krav på säkerheter i…. det har blivit mycket tuffare att låna ut till företag.
KN: Du säger att styrelsen har tröttnat på att portföljen inte var avvecklad. Vem är det
man riktar sin kritik eller adressering till då?
MQ: Framförallt Crafoord och König men till viss del också Stefan Dahlbo för han var
ändå ordförande i Banken men det är framförallt företagsledningen.
KN: Det här styrelsemötet som kommer den 17 maj, nästkommande ca 1 månad
senare, då beslutar man om forcerad avveckling. Varför beslutade man om forcerad avvecklingdå?
MQ: För att vi skulle göra en nyemission och för att huvudaktieägaren, Öresund, skulle
ställa upp på den så skulle portföljen avvecklas annars så skulle vi inte ställa upp på ny emissionen.
LL: Vem där representerade Öresund?
MQ: Det var väl Stefan Sharette.
KN: För att den här forcerade avvecklingen skulle ske, vad hade man kommit fram till
vad det skulle kosta?
MQ: Ja vi hörde siffror på 2-300 milj kr som var vid den dragningen som jag var
närvarande i Öresunds styrelse och eftersom dom begärde nyemission så var det ju medarbetare på
HQ som drog vad det skulle kosta att avveckla hela portföljen.
KN: Vem var det som drog det?
MQ: Fredrik Crafoord hade ju slutat då så att han som efterträdde honom, han har ett
invandrarnamn som jag inte kommer ihåg nu.
KN. Tamer Torum.
MQ: Torum Tammer, ja.
KN: Det var han som gjorde dragningen. I styrelsen nämndes det väl också något
belopp? Catharina Lagerstam som var med i styrelsen vad var hennes siffra?
MQ: Ja hon sa 650 milj.
KN: Det är en viss skillnad på dom två beloppen.
MQ: Ja absolut.
KN: Uppstod det ingen diskussion och varför?
MQ: Absolut och hon sa ju upp sig med omedelbar verkan.
BB: Var det någon som ifrågasatte hennes bedömning?
MQ: Nej absolut inte utan vi gick raka vägen upp till Finansinspektionen och
informerade dom och talade om att vi skulle skaffa en sekond upinion på det här boloppet så både mot
Öresund som skulle garantera nyemission samt familjen Qviberg och, var var jag någonstans….
BB: Jo den där sekond upinion.
MQ: Ja det tyckte Finansinspektionen var bra men sen blev det ju en väldig cirkus när
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Catharina slutade. Det blir ju alltid svårare att hantera den här typen av frågor när….man vill både
vara transparant mot media och mot att hantera krisen och det underlättades inte utav att det var så
mycket skriverier.
KN: Man hade ju ändå suttit på bolagstämman 1 månad tidigare och beslutat om en
utdelning på 6 kr och styrelsen hade föreslagit det. Här kommer man då 1 månad senare vad är det
som har förändrats under den här månaden?
MQ: Jordens bankkris i hela Europa, volatiliteten gick ju genom taket det blev ju
extremt turbulent. USA börsen gick ju ner 12 % på en dag eller något sådant där.
KN. Men den gick väl tillbaks?
MQ: Gick tillbaks men ändå var det ju väldiga… Det är inte sunt när aktiemarknaden
svänger 10 % och strömmar tillbaka. Europa hade ändå större kriser än vad USA hade så det var ju
turbulent.
KN: Så du menar att det var det som förorsakade den här stora avvecklingskostnaden i
tradingportföljen?
MQ: Ja det tror jag som har visat sig i efterhand ja.
BB: …Ohörbart….
MQ. Det var två företag RAM hette en och sedan var det, jag får passa på det.
BB: Blev det så att den här second opinion inhämtades?
MQ: Mm.
BB: Vad sa den?
MQ: Den sa ..ohörbart… storleksordningen som Katharina hade sagt. Sedan visste ju
hela världen vilka positioner vi hade så att eftersom allt är transparant så blev det ju ändå dyrare
avvecklingskostnader än….om någon vet att jag ska sälja 25 procent av mina Biliaaktier, om det stått i
tidningarna så är det klart att kursen på Bilia går ner.
LL: Men RAMs granskning var utifrån att dom andra inte skulle ha känt till det var
under ordnade förhållanden i alla fall.
MQ: Jo men ändå det är….markanden fungerar så, så att jo det blev resultatet sen…
LL: Vems värdering var ungefär densamma som Lagerstam och det var mer utifrån en
mer ordnad avveckling.
MQ: Allting var ju under en ordnad avveckling inte en snabbavveckling som Öresund
krävde.
KN: Vad jag förstår är din inställning att du inte känner till saker och ting. Anser du att
du inte fått tillräcklig information?
MQ: Jag känner mig grundlurad, har förlorat väldigt, väldigt mycket pengar.
KN: Vem är det då som skulle ha informerat dig om det här, om det skulle ha gått rätt
till?
MQ: Jag anser att företagsledningen skulle ha gjort det.
KN: I Banken?
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MQ: Ja.
KN: Om du hade fått den informationen hade du själv haft den kunskapen att…
MQ: Det är ju spekulationer jag tänker inte sitta på polisförhör och spekulera hur jag
hade reagerat för 2 år sedan. Med facit i hand är ju allting jättelätt.
LL: Om vi backar tillbaks till bolagsstämman och styrelsemötet som var innan
stämman den 15 april. Det här ett mail från den 14 april ifrån Per Börgesson till Mikael König som
visar eurex säkerhetskrav vi kallar bilagan VD. Man kan se när det gäller bruttosäkerhetskraven att
dom ökar dramatiskt och börjar närma sig 5 miljarder. Du sa att du kände till att SEB hade ställt högre
säkerhetskrav men kände du till det här?
MQ: Nej och VD drog inte det på styrelsemötet.
LL: Du hade fått information om ökat säkerhetskrav men du visste inte i vilken
omfattning?
MQ: Det var ju så turbulent så att det blir ju….det är alltid svårt att fatta långsiktiga
beslut på dom här korta grejerna. Det var turbulent i banksystemet runt hela jordklotet det…., nej jag
fick ingen sådan information.
LL: Borde du ha fått den?
MQ: Nej inte från Per Börjesson utan i sådant fall från Mikael König.
LL: Ja just det, det var ju han som fick det. Sedan har jag ett mail här som är några
dagar tidigare som också kommer ifrån Per Börgesson till Mikael König ifrån den 9 april. Det står
resultateffekt ODAX …ohörbart…, implicit volatilitet och aktuell volatilitet. Den resultateffekt den
försämras ju också dramatiskt. Vet du vad det innebär?
MQ: Nej, jag förstår inte det, det hade inte varit någon idé att skicka dom heller.
HS: Har du sett dom överhuvudtaget?
MQ: Nej.
HS: Nej.
MQ: Nej jag har inte kunnat läsa den här då måste man var väldigt insatt i….
LL: Nej jag tror inte man behöver kunna särskilt mycket för….
MQ: Nej men du bara visar det nu så att jag menar….. Om man ska kunna läsa sådana
här diagram så måste man ju få en kommentar under…
LL: Jovisst där står ju Vega sammanställning och då tittar man ju på rak volatilitet så
jämför man då om man skulle ställa om det teoretiska värdet till dom siffror som finns i marknaden
med rak volatilitet då får man en resultateffekt här då på ungefär 300 milj.
MQ: Det här var ju ett av skälen till varför jag inte ville sitta i Bankens styrelse det är
inte mitt intresse att följa den här typen av frågor. Alla dom här grekerna är ju väldigt komplisserade
det är ju bara en handfull människor i Sverige som förstår sig på det. Det är ju mer än en handfulle
men det är inte många. Men naturligvis skulle König ha informerat mig.
HS: Men när du säger styrelsen, styrelsen i AB:t?
MQ: Eller i båda.
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LL: Vi var inne på det tidigare här att man kanske inte var riktigt nöjd med
värderingen. Vi har förstått att utifrån en Vega analys som är från den 21 december 2009 så har man
tittat på värderingen eller samlats och tittat den 22 december 2009. Den här har då fått till följd att
man har skrivit ner volatiliteten på dom optioner som lösen i mars 2010 om tre månader då. Det har
skett från den 22 till den sista december 2009 från 27,5 till 25 och det har gett resultateffekt på ca 80
milj kr då den 21 som det såg ut. Om det var exakt där vid årsskiftet kan jag inte svara på men som det
såg ut den 21 då. Är det någonting som du känner till? Du vet att det fördes diskussioner om…
BB: Man sänkte värdet i bokföringen.
KN: Det var det vi var inne på i det här mailet som du sa –nu är vi överens om
värderingen det är ingenting som du sätter i samband med det?
MQ: Nej.
LL: Här kan man då också se att optioner med lösen i juni, ytterligare 3 månader
framåt, har en betydligt lägre volatilitet i HQ,s teoretiska värdering än den som finns i marknaden. HQ
har värderat till 20 och i marknaden är volatiliteten 25, där har man ett Vega på 30 milj så att skulle
man värdera till dom priser i marknaden så skulle det kosta 150 milj men den har man inte rört. Är det
någonting som du känner till? Att långa positioner var såra att stänga här och nu det var väl bekant då,
då skulle det kosta ha kostat i den här storleksordningen, vi var inne på det men det var i januari vi
pratade om då. Det här är ju juni optioner eller att dom skulle kunna stängas till januari 2010 var vi
inne på men här finns ju optioner i juni och ännu längre fram.
MQ: Jag fick ingen sådan information.
LL: Att det fanns så långa optioner?
MQ: Nej.
LL: Skulle man ha stängt dom rakt av till dom priser som fanns i marknaden då så
skulle dom här DAX optionerna ha kostat 583 milj framgår av den här sammanställningen.
MQ: Vem har gjort den?
LL: Det är ju risk som har tagit fram den. Dom kallar den för Vega analys eller Vega
sammanställning.
MQ: Till en börja med är jag inte så kunnig på dom här Vega och Theta och jag har
inte fått den informationen.
LL: Skulle ni ha varit beredd och tagit den här kostnaden?
MQ: ..ohörbart…
LL: Ja, då.
MQ: Det går inte att svara på idag. Då hade man fått göra ..ohörbart… med omedelbar
verkan eller gjort någonting men det var ju det vi gjorde i juni sedan. Vi gjorde ju allting enligt
skolboken under sommaren 2010 och rättade till alla dom misstag som….
LL: Vår ekorevisor, Carl Ossmark, har gjort en beräkning av… vi har tagit in all handel
som skett har skett i den här portföljen.
MQ: Under?
LL. Ja det var väl egentligen sedan den… Men den här beräkningen vi tänkte prata om
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nu är sista kvartalet 2009 men..
MQ: Ja okej bara jag vet under vilken period.
BB: Det är under arbete vi avser att i vart fall göra hela 2009.
LL. Då har han tittat på handeln i portföljen och dom avslut som skett och sedan har
han jämfört med hur det har resultatförts i HQ, vilken effekt det fått på resultatet. Då har det dykt upp
väldigt mycket som kallas för dag-1 resultat alltså skillnaden emellan….
MQ: Historiks och…..
LL: ….nej, rättare sagt skillnaden mellan HQ,s teoretiska värdering och dom priser
som man handlar för resultatförs ju. Om man ställer ut en option för 300 milj och får det i intäkt så
resultatför man en skuld kanske för 200 milj och så gör man en vinst direkt på 100 milj, det är ju så
bokföringen fungerar här.
MQ: Det var ju den informationen jag fick utav Anders Malms utredning på sommaren
2010 innan dess var jag inte varse om att man gjorde så.
LL: Men om man har rak volatilitet så skapas ju den här möjligheten i alla fall för det
går ju egentligen inte att handla på dom priser som man värderar till då.
MQ: Jag hade inte gjort på det sättet när jag redovisar det.
BB: Har du hört talas om att KPMG eventuellt haft synpunkter på rak volatilitet och
dag-1?
MQ: Inte annat än sommaren 2005, men att man intäktsför dag-1 resultaten för att
dölja förluster det fick jag reda på i september i samband med ….ohörbart… när Malm redovisade
sin…..
BB: Den där skissen är alltså….
LL: Den här åskådliggör ju sista kvartalet, fjärde kvartalet, 2009. Då kan man, nu står
inte siffrorna där men det finns en sammanställning som visar siffrorna och den visar då att dom
positioner som funnits vid ingången till kvartal 4 år 2009 har alla utom 1 avvecklats innan utgången
av 2009. Vid avvecklingen har det skapats en förlust om 477 milj kr, dom är på nersidan dom röda,
samtidigt har nya positioner tagits som skapat ett positivt dag-1 resultat om sammanlagt 746 milj kr.
Sedan kan man också se här att på slutet av året dom sista veckorna så tas det bara positiva dag-1
resultat, det är efter den här värderingen som skedde efter den 22 december som i sig innebar en
förlust, att man värderar ner. Då tas det nya positioner som genom dag-1 resultat skapar en vinst i
stället.
BB: Annorlunda uttryckt, man har en portfölj på hösten….
MQ: Ja jag vet, jag förstår..
BB: ….och sedan säljs denna då realiseras en förlust på 477 milj och det här kvartalet,
det sista, då tas nya positioner som värderas som dom gamla gjorde i bokföringen enligt samma
principer. Det uppstår en diskrepans mellan marknadspriset och det bokförda värdet som ser ut som en
vinst.
MQ: Men det här har inte jag sett förrän idag, dom enda som kan ha känt till det här är
ju Crafoord och König.
BB: Summan av dom positiva dag-1 resultaten, som dom anges där, är då 746 vilket
då motsvarar…
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MQ: Om det här stämmer så är ju kioskvältare för mig idag och jag har aldrig hört talas
om det. Dom enda som kan ha känt till det är ju Crafoord och König.
BB: Det faktum att portföljen avyttrades i princip, den gamla i sin helhet och ersattes
av en ny.
MQ: Jo jo att man rullade det känner men hur mycket och vilka digniteter?
BB: Det baserar sig på resultat och transaktionslistor för….
MQ: Men såväl ekonomiavdelning, företagsledning, styrelse i Banken, revisorer och
andra borde ju ha upplysts oss om det här om det var så. Om det nu är felaktig gjort det kan jag inte
svara på men jag har inte sett dom här siffrorna.
BB: Frågan är om ni önskar få ut dom här alltså rådata för eventuell egen analys så går
det bra.
HS: Ja det vore väl bra.
BB: Det finns ju resonemang om eller hypotes om eventuella felprissättningar som då
balanseras upp av motsatta felprissättningar i det andra benet.
MQ: Ja okej.
BB: Det är mycket möjligt att ni är betjänta av att få…
HS: Ja då tar vi gärna det även om du inte har sett dom här siffrorna vi måste se på det
objektiva också.
LL: Du var inne på revisorer om att dom skulle upptäcka sådana här saker….
MQ: Det är riskavdelning eller ekonomiavdelning, företagsledning eller revisorer det
fanns ju ganska många som hade fångat upp det här.
LL: Då finns det ju en rapportering från revision 2008 året innan som presenteras som
bilaga 2 på styrelsemöte den 29 januari 2009. Revisorerna var ju med på första styrelsemötet i AB:t
varje år.
MQ: Ja varje år.
LL: Där står det då KPMG:s rekommendationer, jag kan läsa upp allting för det är inte
så många punkter.
HS: Vilket år är det vi tittar på?
MQ: Januari 2009.
LL: Den 29 januari som det är styrelsemöte i AB:t.
HS: 2009.

-

LL: KPMG:s rekommendationer till HQ.
Årsredovisningen för 2008
Utveckla beskrivningen i årsredovisningens notapparat, bl a avseende gränsdragning
mellan aktiv och inaktiv marknad, väsentliga antaganden vid modellvärdering,
känslighetsanalys vad det gäller väsentliga antagandens påverkan på värderingen,
tillämpade principer för off-setting etc.

Under 2009
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-

Använd observerbara marknadsdata i så stor utsträckning som möjligt i den
externa finansiella rapporteringen, även om modellvärdering ger i allt väsentligt
samma värde
Undvik historisk och rak volatilitet vid värderingen för den externa finansiella
rapporteringen om rättvisande implicit 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
värderingen i den externa finansiella rapporteringen och riskfunktionens kontroll
Validera värderingsmodeller regelbundet genom en jämförelse med
observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument (back testing)

HS: Vad är detta för en anteckning du läser?
KN: Det är en bilaga till KPMG:s….
HS: Jaha den har lagts som bilaga till protokollet.
LL: Ja.
HS: Så det är en del av protokollet?
LL: Ja. Sedan kan man säga att dom här punkterna under hösten 2009 så framgår det av
revisionsakten att det mesta av det här har bolaget inte gjort. Dom återkommer ju i stort sett
med samma punkter 2010.
MQ: KPMG?
LL: Ja.
HS: Men detta var riktat till Banken.
LL: Nej.
MQ: Nej AB:t.
HS: Men det här är alltså deras rapportering av revisionen av 2008 som dom redovisar vid det här
styrelsemötet och det läggs som en bilaga?
LL: Ja.
HS: Den innehåller otroligt mycket mer antar jag då, det är hela den här?
LL: Ja det var inte så mycket men den innehöll lite mer, det var ingen lunta.
MQ: Det var ingen punkt som dom tog under sin föredragning att det var någon sådan här
kioskvältare under mötena.
LL: Dom gjorde inte det?
MQ: Nej.
HS: Det var ganska försiktigt uttryckt.
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LL: Dom kom tillbaks med samma punkter i nästa alltså då var det den 28 eller 29 januari 2010,
29 verkar det vara. Då står det så här, den 29 januari 2010:
KPMG:s rekommendationer
- Se över instruktion för värdering av finansiella instrument för den externa
finansiella rapporteringen med avsikten att ge en så tydlig och fullständig
vägledning som möjligt och som därmed kan ligga till grund för värderingen och
Risk-funktionens kontroller
- Överväg att frångå antaganden om rak volatilitet
o För instrument som handlas på en aktiv marknad: Använd implicit
volatilitet som finns att tillgå i marknaden vid värderingen
o För instrument som inte handlas på en aktiv marknad: Se över
principerna för att härleda volatiliteten (t ex systemstöd som genererar ett
volatilitetstäcke)
- Riskfunktionen utför och dokumenterar ett antal kontroller vid varje bokslut.
Utförda kontroller och slutsatserna från Risk-funktionens arbete bör sammanfattas i
ett övergripande dokument som hänvisar till den underliggande och mer detaljerade
dokumentation som redan upprättas av Risk-funktionen. Vidare bör givetvis
Risk-funktionens arbete anpassas till eventuella förändringar av instruktioner för
värdering av finansiella instrument (se punkt 1 ovan).
Så kommer det igen det sista som året innan.
-

Validera värderingsmodeller regelbundet genom en jämförelse med
observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma instrument, t ex genom
uppföljning av s k Dag-1 resultat

Den här visar ju att det har åstadkommits ett väldigt stort dag-1 resultat vid den här granskningen
av 4 kvartalet 2009. Dom avslut som har skett här dom har ju skett till marknadspriser. Det är
inte så att avsluten har skett till något….
MQ: Jag förstår.
KN: Det är bilaga T. Du har varit med i media och har gjort något uttalande här i…..
LL: Det står, det är den 26 maj 2010 i Svenska Dagbladet där framgår det att du uttalat att
tradingen har brunnit i tre år.
MQ: Brunnit?
LL: Ja, det står faktiskt brunnit. –Vår ambition är att övervintra men det har blivit dyrare och
dyrare att försvara dom här positionerna det blev till slut en ohållbar affär. Det kan brinna en
månad eller möjligen sex månader men nu har det brunnit i tre år, det är inte okej.
MQ: Nej men jag vet inte riktigt vad jag avser där. Det är ungefär att…..den turbulens som har
varit på kapitalmarknaden i banksystemen har ju orsakat det. Det är ju Lehman Brother,
Carnegie och allihopa dom här….
LL: Jo men om det brinner så brukar väl det påverka resultatet?
MQ: Ja men det har ju det gjort.
LL: Nej inte förrän dom sista månaderna.
MQ: Vi har förlorat pengar 4:e kvartalet 2008 förlorade vi väl 50 milj.
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LL: Mm men nu visade det sig ju att värderingskillnaden var ju oerhört mycket större.
MQ: Nej men det visste inte jag.
BB: I vad mån har AB:s styrelse diskuterat tradingportföljen när det gäller eventuella problem
under våren.
MQ: Vilken vår?
BB: 2010.
MQ: Ja då var det ju….hela maj var det diskussioner.
BB: Men när började man i AB:s styrelse?
MQ: Jag skulle säga 17 maj.
BB: Jag har sett en artikel där en av styrelseledamötena har sagt februari.
MQ: Det kanske var någon i bankstyrelsen som visste mer.
BB: Det var Dybeck-Happe.
MQ: Att hon har sagt det?
BB: Ja, det är ingenting som du kan erinra dig?
MQ: Nej.
KN: Är det någonting du själv vill tillägga eller som du tycker inte har framkommit och som du
vill ha med här?
MQ: Nej inte mer än att jag känner mig grundlurad utav massa medarbetare som jag har litat på.
LL: Vilka då?
MQ: Ja företagsledningen framförallt.
LL: I Banken?
MQ: Ja.
LL: Vilka avser du då?
MQ: Ja Crafoord, Enblad och König.
LL: Du menar att dom skulle ha känt till det här då eller…
MQ: Jag kan inte spekulera hur vida men någon av dem har ju varit väldigt…..jag blev ju väldigt
förvånad att Fredrik Crafoord fick friande dom från er det blev jag väldigt förvånad över.
BB: Grunden var väl det att…., frågeställningen var ju om Crafoord har kunnat vilseleda
ledningen alltså Banken då primärt genom att göra affärer som inte dom har sett. Där har ju
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utredningen kommit fram till att det har inte funnits någon möjlighet för Crafoord att dölja
positionstagningar och annat…
HS: I Banken?
BB: Nej för det går ju in till risk och sedan till ekonomi….
KN: Är det någonting som advokaterna vill tillägga?
HS och GJ: Nej.
Förhöret avslutat klockan 11.55.
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LL: Ni har ju fått tillfälle till att läsa igenom den här nya gärningsbeskrivningen som handlar
om grovt bokföringsbrott och grovt svindleri. Kan du lämna någon kommentar till den.
MQ: Om jag vill lämna någon kommentar?
LL: Ja.
HS: Ja i den meningen att han förnekar brott.
LL: Ja.
HS: Ja det gör han. Du kommer att få utveckla mer sedan.
LL: Ja. Vilken värderingsteknik har HQ använt när de har värderat optioner?
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MQ: Det var ju aldrig någonting som jag deltog i så att det har jag inte känt till förrän jag har
läst det långt efteråt.
LL: Vi kommer till det och det framgår ju av årsredovisningen också. Ni har ju i HQ AB
redogjort för vilken värderingsteknik som har använts. Vi kanske skulle ta den först.I
årsredovisningen för HQ AB 2009 på sidan 47….
MQ: Det var alltså den som gavs ut tillbolagsstämman 2010?
LL: Ja just det och då står det på sidan 47, jag läser vad som står. För europeiska optioner
används
Black & Scholes. Nu pratar man ju om dom som är inaktiva. Den teoretiska värderingen
av optioner baseras på ett mean reverting-antagande, vilket betyder att man utgår
ifrån att optioners volatilitet på lång sikt kommer att söka sig tillbaka mot ett historiskt
snitt.
Har HQ tillämpat Black & Scholes och mean reverting när dom värderat optioner som har
kategoriserats som icke aktiva?
MQ: Alltså det som skiljer europeiska från amerikanska optioner det är ju att dom europeiska
har en löptid som är bestämd i förväg men den amerikanska kan utnyttjas när som helst under
löptiden.
LL: Ja men det här gäller europeiska optioner och har HQ AB tillämpat Black & Scholes och
mean reverting då? Man söker sig tillbaka till eller emot ett historiskt snitt.
MQ: Jag förstår inte riktigt frågan.
LL: Ja det står ju så i årsredovisningen här att HQ använt Black & Scholes och mean
reverting när man har värderat europeiska optioner som inte är aktiva.
MQ: Det här är ju vår ekonomiavdelning och våra revisorer gått igenom den typen
utav….men står det så, så var det sättet man gjorde.
LL: Ja. Det finns en riskkontroll av tradings värdering per, heter den, per 2009-12-30 som
jag har framför mig här. På sidan 2, det är ju sista handelsdagen på året.
KN: Är det någonting som har diskuterats eller som du är medveten om eller är du medveten
om att det där har använts?
MQ: Nej det kan jag inte säga att jag är medveten om.
KN: Du har inte läst igenom årsredovisningen?
MQ: Det är klart jag har.
KN: Innan den publicerades?
MQ: Det är klart jag har men det innebär ju inte att man läser alla fotnötter exakt på det sättet.
Jag är en erfaren styrelseledamot och vet att ekonomiavdelningen på den här typen av företag
är ju väldigt, väldigt noggranna och jag har aldrig upplevt att förvaltningsberättelsen, jag vet
inte ifall det här ingår i förvaltningsberättelsen, fotnötterna. Men det viktigaste för en styrelse
är förvaltningsberättelsen och exakt vad som står i fotnötterna och speciellt om det är 3-4 år
tillbaks i tiden så kommer ju jag inte ihåg det.
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LL: Men det har väl, vad jag har förstått, diskuterats i alla fall om hur man kategoriserar aktiv
och icke aktiva optioner och vilken värderingsmodell….
MQ: Ja men det har ju aldrig varit någon stor fråga. Revisorns genomgång utav den här typen
av frågor var ju dom anmärkningarna han hade uppe på bokslutssammanträdet i januari eller
februari när rapporten kom. Det har ju aldrig varit någon anmärkning på det här.
LL: Nej.
MQ: Vi får ju 10 A4 sidor med dom frågor som revisorn har ställt med anledningen av
årsredovisningen och redogör för dom.
LL: Ja just det på det första styrelsemötet på det nya året?
MQ: Ja alltså bokslutssammanträdet för verksamhetsåret 2009.
LL: Jo vi har nog tagit del av den sammanställningen som revisorn har presenterat där. Jag
tänkte visa risks kontroll av tradings värdering av 2009-12-30. På sidan 2..
MQ: Är det här från årsredovisningen?
LL: Nej det här är inte från årsredovisningen utan det här är risks kontroll av tradings
värdering sista handelsdagen på året.
MQ: Ja okej.
LL: Ja så det här ingår inte i årsredovisningen. Där ser man ju då att DAX mars, juni och
december, det står inaktiv där.
MQ: Mm.
LL: Det blir ju egentligen applicerbart på det som framgår i årsredovisningen.
MQ: Mm.
LL: Där står att Implicit volatilitet är vid tankningstillfället 22-23 för mars, ca 23 för
juni och ca 24,5 för december. Historisk volatilitet mätt över de senaste 3-5 åren ligger
kring 20 %.
Sedan har HQ valt att värdera mars teoretiskt till 25, juni och december till 20.Vilken
värderingsmodell har HQ använt sig av?
MQ: Jag har aldrig sett det där papperet det var sånt som jag inte deltog i. Det fanns ju
ekonomiavdelningar, revisorer och riskavdelningar som gick igenom det och när den här
gicks igen det kan jag inte….men det var ju oerhört kompetenta personer som jobbade på
HQ. Dessutom var ju våra revisorer först klassiska det var ju dom som hade Investor,
SE-banken, Brummer & Partners och var kända för att vara dom bästa revisorerna som fanns
i Sverige. Det fanns ju inga bättre på sådana här saker.
HS: Får jag fråga säger ni alltså att man i årsredovisningen tagit upp dom till ett lägre belopp
än vad man borde ha gjort enligt den här riskhandlingen?
LL: Ja vi kommer ju till årsredovisningen också eftersom del två av gärningsbeskrivningen
handlar ju om svindleri och vad som skulle ha tagits upp.
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HS: Jag bara undrar vad som är fel?
LL: Felet är ju det, ja det kommer egentligen av frågor jag kommer att ställa.
HS: Ja okej jag väntar då.
LL: Är mars, juni och december optioner värderade utifrån ej observerbara marknadsdata?
MQ: Det kan jag inte svara på.
LL: Hur kan man komma till resultatet att värdera marsoptioner utifrån volatiliteten 25 och
juni och december utifrån volatiliteten 20 när den historiska volatiliteten på 3-5 år var 20?
MQ: Alltså till en börja med var det här en period när finanskrisen slog till som hårdast och
det blev ju väldigt märkliga prissättningar på allt och volatiliteter. Det kulminerade på våren
2010.
LL: Jo men nu använder ju, i dom här sammanställningarna det ser vi på flera håll, så
används historisk volatilitet på 3-5 år som referens. HQ skriver i årsredovisningen att man..
MQ: En gång till HQ:s?
LL: HQ AB:s årsredovisning, som vi läste nyss, så använde man sig av mean reverting.
MQ: Mm.
LL: I sammanställningarna så ser man att det är 3-5 år som man refererar till.
MQ: Men rent generellt så har ju europeiska optioner haft en lägre volatilitet än amerikanska
eftersom…
LL: Jo men nu pratar vi om DAX det är ju europeiska optioner.
MQ: Det är ju Tyskland det.
LL: Ja och då har man som referens i årsredovisningen använt mean reverting. I
sammanställningarna ser vi att det är 3-5 år som man använder sig av och den är ju samma
hela tiden, den är ju 3-5 år så den skiljer sig inte mycket. Vi ser att både före och efter så är
den 20 den ligger runt 20. När man då väljer volatilitet på optionerna så borde man ha lagt
dom på rakt igenom om man använder sig av historisk volatilitet det är ju därför vi frågar om
det här.
MQ: Jag har inget svar på den frågan. Jag var aldrig involverad i den typen av frågor.
KN: Man skriver att man gör på ett sätt fast man gör på ett helt annat sätt. Man skriver här att
man gör på ett visst sätt men det inte så man gör i realiteten.
MQ: Vad då att man skriver man en sak…
KN: Här i årsredovisningen skriver man att man gör på ett visst sätt men det är ju inte så man
gör i själva verket sedan vi värderingen.
MQ: Ja jag har inget bra svar på det. Vad vi exakt skrev i fotnötterna för 3-4 år sedan det
kommer jag inte ihåg. För mig hade det här gåtts igenom utav Sveriges bästa personer så att
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det var ju personer som jag litade på till hundra procent.
KN: Vilka syftar du då på?
MQ: Risk vår ekonomiavdelning, våra revisorer, revisionskommittén, verkställande
direktören, styrelseordförande i banken.
LL: Men frågeställningen blir ju då om man ser nu att den historiska volatiliteten är 20 så har
man ändå valt….hur kommer det sig att HQ istället för den historiska volatiliteten 3-5 år som
man har refererat till valt volatiliteter som innebär högre värde på tillgångar och lägre värde
på skulder? För det är det resultatet vi nu kommer.
MQ: Mars värderas teoretiskt till 25%, juni och december till 20 implicit volatilitet vid
tankningstillfället ca 22-23 för mars. Det är ju inte för mig någon kioskvältare när jag läser
texten nu några år efteråt.
HS: Man har alltså i årsredovisningen uppgivit att man valt en annan metod än den som i
verkligheten har använts. Det är det som är påståendet, ja det är bara så vi förstår varandra.
LL: Ja.
HS: Då är frågan då om du har känt till det?
MQ: Jag har inte känt till det. Jag har aldrig sett det här papperet.
LL: Nej alltså risks kontrollvärdering den 30 december.
MQ: Ja just det men det var ordning och reda på dom. Men det man inte får glömma var ju att
den här perioden 2008 – 2010 var väldigt turbolent SEB, Swedbank, Skandia och Carnegie så
det var ju fler som hade turbolens. Det kanske inte finns en exakt vetenskap för det här.
LL: Vi vill också visa här en volatilitetsavstämning den 21 december då volatiliteten, jag
skall förklara lite mer om den också, för DAXoptioner med lösen i mars 2010 varit 27,5 men
den historiska volatiliteten på 3-5 den då också varit 20 för den hade inte förändrats dom
dagarna. Vi vet ju också att det här är en avstämning som föranledde att man sänkte
volatiliteten för mars senare till årsskiftet, vilket vi såg på den andra listan, till 25. Bl.a. har
Stefan Dahlbo varit involverad i den granskningen som föranledde…
MQ: Att han har varit delaktig i den?
LL: Ja just det.
MQ: Det kan ju inte svara på att han….
LL: Nej men jag vill bara fråga här…
MQ: Jag har aldrig sett det här papperet heller.
LL: Nej men har det förts någon diskussion med Dahlbo med att sänka eller varför man
sänkte volatiliteten från 27,5 till 25?
MQ: Inte vad jag känner till.
LL: Och vad det skulle ha kostat för man kan ju se om man tittar att det kostar drygt 80 milj
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per den 21 december att göra det?
MQ: Mm.
LL: Har det förts några sådana diskussioner med…
MQ: Inte vad jag känner till. Jag var med på bokslutssammanträdet och revisorn nämnde
ingenting av det här.
LL: Vi måste ju fråga ändå hur man kan hävda att man använt Black & Scholes och mean
reverting med tanke på att den historiska volatiliteten var 20 beräknat på 3-5 år? För här var
den 27,5 visserligen sänkts till 25 men det enda man redovisar är att en historisk volatilitet
3-5 år är 20.
MQ: Var det här europeiska optioner alltihopa?
LL: Ja det där är DAX.
MQ: Jag menar att europeiska optioner och amerikanska optioner brukar man skilja på att
amerikanska löper kan lösas varje medan europeiska löper från 4 juni 2008 till 4 juni 2011
t.ex. det är 3 års…. Man blandar ihop korten om man säger att europeiska… för det man till
vardags kallar….jag kan inte det här. Jag har inte suttit i bankens styrelse på 20 år så att jag
deltog inte i det här. Jag hade ju ett jobb som verkställande direktör för Öresund så att…
LL: Jag kan nog säga med ganska god säkerhet att alla dom är europeiska som finns på DAX
det har vi. Vi kan inte se det just på den där bilden.
KN: Men är det någonting som du över huvud taget varit med om någon diskussion om det
här med volatiliteter?
MQ: Nej, möjligen att revisorn tog upp det på….men det var inte någon anmärkning, jag kan
inte säga ja eller nej på den frågan och jag har ingen riktig minnesbild av det heller.
KN: Vad var det möjligtvis revisorn tog upp och i vilket sammanhang i så fall?
MQ: Det får revisorn själv svara på och det finns ju dessutom dokumenterat så det är ju bättre
att titta på dom papperna än att jag ska gissa. Han hade ju varje gång det underlag som
styrelsen fick. Styrelsen var ju först klassisk kunnig.
HS: Du satt ju inte i styrelsen i banken?
MQ: I banken nej men det här var i bokslutssammanträdet i HQ AB.
LL: Vi har en till sådan här volatilitetsavstämning som vi visa som är per 31 maj 2010. Då
kan man se där att…
MQ: Vem har producerat den här Per Börjesson eller Nina Hernberg?
LL: Ja det är risk som har tagit fram den.
MQ: Mm.
LL: Där på sidan 2 så ser man att DAX juni 2010 värderas till 33 och den implicita ATM var
23 och DAX september till 30 och då var implicit ATM 24 och DAX december 20 och
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implicit ATM 25. Den historiska volatiliteten, det tror jag det stod första sidan…
MQ: Men det är vid den här tidpunkten, den 15 maj, hade vi ju gjort en självanmälan till
Finansinspektionen och gått upp till dem och informerat om att vi kan …problem med vår
trading. Samtidigt hade ju Portugal, Italien och Grekland och Spanien gått i konkurs och det
var den mest volatila perioden …
LL: Men då kommer man tillbaks till, den historiska volatiliteten var ju 20 även då, mätt på
3-5 år, som det står i den här listan.
MQ: Mm.
LL: Och den har ju legat still hela tiden. Eftersom HQ AB då skriver mean reverting i.
MQ: Men den 31 maj hade vi bytt vd och ordförande i banken, så det var helt ny
företagsledning.
LL: Ja, men det här sättet, vi visar ju också för att det är på samma sätt hela tiden, att man
väljer ju inte den historiska volatiliteten utan någon annan.
MQ: Jo men Mikael Nachemson och Stefan Dahlbo. Michael Nachemson som blev
ordförande för banken och Stefan Dahlbo som blev vd för banken, dom hade ju alla
möjligheter att göra dom ändringar. Då hade vi varit uppe hos inspektionen ett antal gånger
och informerat dom, så att det förstår jag inte varför det över huvud taget är en issue, för dom
var väl medvetna om våra problem.
LL: Men problemen fanns nog redan vid årsskiftet, eftersom även då väljs en annan volatilitet
än den historiska.
MQ: Mm, men då har ju någon på HQ lurats. Vem det skulle vara kan jag bara spekulera i.
Det är ju ointressant. Ohörbart. Den 31 maj hade det stått varenda dag i tidningen om HQ:s
problem, så att.
LL: Även om vi går tillbaka in på 2009, nu är inte dom här presentationerna lika fullständiga
och kompletta då, men även där ser vi tydligt att den valda volatiliteten inte är den historiska,
utan någon annan.
MQ: Jag är hemskt ledsen, jag var inte informerad om att det var några sådana saker som
diskuterades. Det fanns ju. HQ AB var ju en finanskoncern med två stora döttrar, dels HQ
Fonder och dels HQ Bank. Dom siffror jag fick ifrån både HQ fonder och HQ Bank litade jag
på att dom företagsledningarna och dom styrelserna och dom riskavdelningar som fanns
gjorde allting rätt. Det utgår man ifrån. Man måste ju lita på människor. I synnerhet om det är
en Bank. Jag kunde inte gå ner till banken. Jag kan inte gå ned till en bank där det råder
sekretess och bara rota i lådorna där. Det är olagligt.
LL: Problemet som det framgår av gärningsbeskrivningen också. Man får inte bokföra dag 1
resultat som inte grundar sig på observerbara marknadsdata.
MQ: Är det så.
LL: Ja. Och det här är ju företagsspecifika antaganden.
MQ: Har inte revisorsnämnden sagt att det var okej och göra det.
LL: Nej, vad dom har sagt var väl att dom inte hande någon invändning på sättet att värdera,
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men dag 1 resultat har de ju inte accepterat i revisorsnämnden, men de kunde inte bedöma om
det haft någon effekt, eller hur stort det har varit.
MQ: Men om dom inte kunde avgöra det, ju skulle jag då kunna avgöra det.
LL: Men vi påstår att det haft en effekt då.
MQ: Att.
LL: Att det haft en effekt.
MQ: Det är möjligt att det haft en effekt, men jag har inte varit inblandad i den.
LL: Vi kommer nog tillbaka till det också.
LL: Om vi tittar på årsredovisningen igen, på sid 47 var det igen var det, så står det längst
ned, sista stycket längst ned.
MQ: Här nere.
LL: Ja.
MQ: Läser: Det eventuella resultat som kan komma att uppstå
vid värdering enligt teoretiska modeller när ett finansiellt
instrument redovisas i rapporten över finansiell
ställning för första gången, så kallat dag-1 resultat,
redovisas direkt i resultatet
Ja, men då är man transparant och talar om det här.
LL: Ja, men då blir ju frågan då, varför framgår det inte i årsredovisningen att man därigenom
frångått regelverket i IAS §39? Alltså att man får inte göra det. Alltså man får inte resultatföra
dag 1 resultat om det grundas på ej observerbara marknadsdata.
MQ: Jag kan bara säga att det borde revisorn i sådana fall gjort en anmälan om.
LL: Och varför har HQ AB inte följt regelverket och varför har man inte i årsredovisnignen
angett skälet till att inte följa IAS §39?
MQ: Jag har utgått ifrån hela tiden, att..., sedan har jag inte kontrollerat fotnötterna till 100
procent, det kan jag säga, men förvaltningsberättelsen är ju den jag är ansvarig för.
LL: Och varför har HQ inte redovisat den bedömda effekten på företagets ställning och
resultat, genom att göra så här då, resultatföra dag 1 resultat som inte grundar sig på
observerbara marknadsdata?
MQ: Jag är ledsen, men jag saknar kunskaper om det.
KN: Men även om du saknat kunskapen så kan det ha varit några diskussioner om det.
MQ: Nej, inte vad jag kommer ihåg och var det någon diskussion så var det uppe på
protokollet, som bilaga till bokslutsbeskedet i februari eller januari. Jag gick ju och köpte
aktier i HQ i februari privat 2010 för jag tyckte det var en bra rapport, så jag menar, är det
någon som är grundlurad så är det jag. Jag tyckte det var en bra rapport vi kom med. Så jag
menar man är inte självstympare och går och köper aktier om man tror att det är fejkade
siffror. Jag är den som har förlorat mest pengar utav alla i det här. Jag förstår inte varför jag
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sittter hos polisen som en person som är åtalad när jag är den som har drabbats hårdast.
HS: Du började med att säga, jag har utgått ifrån att, sedan sade du inget mer. Jag har utgått
ifrån att.
MQ: Jag har utgått ifrån att det här var en bra rapport.
HS: Okej.
MQ: Men det är bara att gå till Finansinspektionen och titta att jag köpt aktier privat i februari
2010.
KN: Du säger precis, du utgår ifrån att det var en bra rapport. Vad grundar du det på?
MQ: Vad jag grundade det på. Det var ett väldigt välskött förertag. Det var väldigt bra
företag. Det var förmodligen.. Jag är kund på SE-banken, jag är kund på Nordea, jag är kund
på Handelsbanken, jag är kund på Carnegie, jag är kund på HQ. Jag har aldrig varit kunde på
ett ställe som varit bättre än vad HQ var. Det var ett fantastiskt företag. Sedan om det varit
någon person eller två, för det kanske måste vara två personer som varit inblandade för att
kunna fiffla med siffrorna. Vilka dom är, det har jag ingen aning om. Det är inte jag som satt
och gjorde någon...
KN: Du säger att det är ett välskött företag, men nu påstår vi att det inte var på det sättet.
MQ: Förlåt?
KN: Nu är påståendet att det inte var ett välskött företag.
MQ: Nu är påståendet?
KN: I den här gärningsbeskrivningen anger vi ju så.
MQ: Jag accepterar inte gärningsbeskrivningen jag nekar ju till den. Jag tycker det är
stötande. I alla andra länder där personer har gjort tradingförluster så har den personen som
har gjort tradingförlusterna varit den som varit åtalad. Här sitter jag som en glad amatör och
är supertorsk och får sitta här och försvarar mig inför polisen. Det känns ju jättekonstigt.
LL: Det här är…
MQ: Jag har suttit i 20 bolagsstyrelser. Inte katten håller jag på att gå in och kontrollera att
värderingen på en kåk i Solna eller varulagret i Sapa varit sjyst. Man måste ju lita på folk.
Och en i en bank får inte ordförande i moderbolaget springa ner och plocka i böckerna.
Dessutom så satt tradingavdelningen på Blasieholmen och vi satt i Salénhuset på Birger
Jarlsgatan. Så vi satt långt ifrån varandra. Säg att jag var på Blasieholmen två till tre gånger
under de åren de satt där. Jag litade på Fredric Crafoord som skötte det där, att han gjorde ett
bra jobb. Att det var turbulent, det visste jag, men det visste ju hela jorden. Ingen bank i
världen som inte mådde dåligt just då. Det jag kan bli upprörd över är att Finansinspektionen
drog vårt körkort fast jag hade reparerat hela balansräkningen utan att riksgälden eller
riksbanken eller någon annan skattemyndighet, skattemyndighet eller skattebetalarna skulle
vara tvungen betala. …jag stoppar in 1,4 miljarder i banken.
LL: Det finns i årsredovisningen. Vi pratar fortfarande om den för 2009. En sammanställning
i not 27. Jag vet inte om vi har frågat dig om den förut, men man har gjort en nivåindelning
av instrument, där man har kategoriserat dom i nivå 1, 2 och 3, utifrån egentligen om det
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fanns observerbara marknadsdata eller inte.
HJ: Sidan 68 står det.
MQ: …..
LL: Nivå 1, 2 och 3 står det där, där man kategoriserat instrumenten, eller optioner kanske det
stod där, i nivå 1, 2 och 3 då. Vi har fått tillgång till den xl-fil som har utgjort grunden för
den beräkningen. Och då har vi plockat ut de instrument som enligt den sammanställning jag
visade tidigare då den 30 december var kategoriserade som daxoptioner inaktiva och som
egentligen enligt årsredovisningen då skulle ha värderats enligt mean reverting. Om man tittar
på årsredovisningen.
MQ: Jag har aldrig hört mean reverting.
LL: Men historiskt volatilitet då.
MQ: Ja, ja.
LL: Att framtiden ser ut som forntiden höll jag på att säga, att framtiden ser ut ungefär som
det gjort tidigare då. Och den här sammanställningen som då grundar sig på den xl fil som har
legat till grund för nivåindelningen. Den visar då hur HQ värderat ett antal optioner per den
2009-12-31, mv teoretiskt står det på den här och av HQ använd volatilitet framgår i act vol
(act.vol). I implicit volatilitet, eller impVol, framgår den implicita volatililteten från
marknaden och i kolumnen misvauation har ekobrottsmyndigheten raknat fram skillnaden
ifall värderingen istället skulle ha utgått från den implicita volatiliteten. Den summan blir då
428 miljoner kr.
HS: Sämre?
LL: Mm, lägre. Eller det är värderat upp 428 miljoner. Säger jag rätt nu Håkan? Det är Håkan
som har kollat det där.
Värderingen blir genom det här 428 högre då.
HJ: Netto ska vi säga. Det är felvärdering på tillgångssidan och skuldsidan och netto är det
428.
MQ: Just den här noten 27 är ju inte så alldeles lätt att läsa. Det är ju, men du sa att dom här
dax var europeiska optioner. Jag är ganska säker på att de var amerikanska bland dom där
också, förutom att dax handlades i Europa, men jag tror att det var amerikanska optioner.
LL: Jag kan kontrollera det eftersom…
MQ: Jag är ganska säker på att de var amerikanska. Det är inte vilket land de handlas i utan
att det.
LL: Nej, men det står i dom här tabellerna Euro..
MQ: Vi kan återkomma till det, men jag är ganska säker på att även dags handlades som
amerikanska optioner.
HS: Ni skulle ha valt nivå istället på ni har i nivå 3?
HJ: Mm.
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LL: Men frågan är också, varför har HQ inte redovisat den bedömda effekten genom att inte
följa IAS §39? Alltså i årsredovisningen. Alltså att inte redovisa den bedömda effekten i
årsredovisning?
MQ: Det tycker jag är en sak som vår ekonomiavdelning och våra revisorer ska svara på. Jag
kan inte det. IFRS är oerhört komplicerat, så att det är ingenting för. Det är väldigt många
som är kritiska till IFRS i näringslivet, som tycker att det gamla systemet med lägsta värdets
principen hade varit mycket bättre.
LL: Och varför har HQ inte redovisat skälen till att inte följa IAS §39?
MQ: Jag kan inte svara på det. Jag har ingen minnesbild av att det över huvud taget
diskuterades.
LL: Jag kan för säkerhets skull ta fram, vi har nog, direkt när vi sitter här, listan på hur det ser
ut då.
MQ: Men banker är extremt komplexa organisationer, väldigt systemviktiga, så att det är det
som är. Det är inte bara in och utlåning, utan det är ju, så det här är ju komplext. Det var en
av dom skälen som gjorde att jag lämnade bankens styrelsen 1993, för att jag tyckte att det
här inte var någonting som jag hade lusta att hålla på med.
LL: Det är en tung fil den här som vi håller på att läsa in.
MQ: Jag har reserverat tid till 18, så det är…
LL: Då ska vi seHS: Det är bokföringsbrottet du håller på med nu, att man i HQ Bank AB har bokfört fel. Det
är det vi diskuterar.
LL: Ja, men de här sista två frågorna handlar egentligen om svindleriet, att man inte angett
skälet och.
HS: Skälet jag. För annars är det i princip samma fråga egentligen.
LL: Ja.
HS: Och då är det HQ AB. Det är inte så lätt att hänga med.
HJ: Nej.
MQ: Jag försöker hänga med.
HS: Man har redovisat rätt men man skulle ha sagt att det är en avvikelse mot IAS §39.
LL: Ja.
MQ: Men hade det någon information till läser då?
HS: Dom menar, polisen, att det gett den information, att ni väljer en annan metod.
MQ: Jag tror inte läsaren av årsredovisningen hade lyft ögonen för att vi gjort det, men jag
vet inte skillnaden, jag kan inte dom där detaljerna, så jag avstår från att..
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LL: Nu tittar jag på ett antal av dom här, jag kan inte se en bild på alla, men där står det
european i alla fall.
MQ: Det spelar mindre roll, men jag tror att det är en europeisk option men den handlas som
amerikansk. Men det spelar mindre roll.
LL: Nej, men när det står så här så är det nog alltså vad det är för typ av option (vrider och
visar på skärmen).
MQ: Ja, det är det ju rätt. Då får jag ta tillbaka det.
HS: Att det skett i enlighet med reglerna i IAS §39…..
MQ: Men vår revisor har väl tyckt att det inte tillförde läsaren någonting.
HS: Men grunden är väl att man menar årsredovisningen säger saker som inte stämmer, att
man säger att man tillämpat en metod, men sedan har man inte gjort det.
LL: Ja, eftersom jag visade här på december. Då står det att den historiska volatiliteten är 20
och här skriver man i årsredovisningen att...
MQ: Förlåt ursäkta (signal på mobiltelefon).
LL: Är det några fler frågor vi skall ställa?
HJ: Nej.
LL: Är det något som ni vill att vi ska ta.
HS: Nej, jag har ju trängt mig på... ett par gånger.
KN: Är det någonting som du själv vill vidareutveckla kring det här. Det har ju framgått
ganska tydligt i och för sig. Du förnekar misstankarna. Är det någonnting du själv vill tillföra
när du sitter här, och varför...
MQ: Svindleri mot huvudman eller vad det står här. Jag anser att jag var huvudman. Att jag
skulle lura mig själv….
LL: Men det finns ju fler intressenter.
MQ: Ja det är klart, det förstår jag också…men att jag skulle lura mig själv är ju.
HS: Du ställde frågan, hoppas jag förstått det rätt. Din inställning om jag förstått det rätt. Du
talar om rapporten, men det du talar om är väl ändå årsredovisningen. Du har utgått från att
den är korrekt och att innehållet i den är riktigt.
MQ: Absolut.
HS: Det är så jag uppfattat det….
MQ: Dessutom fick HQ beröm för våra årsredovisningar.
LL: Jag stänger av bandspelaren kl är 15:15.
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DS500203.DS2
LL: Vi fortsätter förhöret med Mats Qviberg
LL: Grunden till misstanken den bottnar i den ställning du har haft i bolaget och därmed
ansvaret. Och när det gäller bokföringsbrottet, så står det ju den som. Så det grundar sig på
din ställning i bolaget och ditt ansvar därmed då, i moderbolaget och i koncernen.
MQ: Var det en fråga?
LL: Ja det är ett påstående, men du tycker inte att du haft ansvaret för det som har bokförts.
MQ: Jag har fått resultatet från de två dotterbolagen och sedna har ekonomifunktionen
sammanställt det och sedan har man haft revisorer och ekonomiavdelningar som har granskat
allting så att jag har inte haft anledning att ifrågasätta dom siffrorna. Det har jag aldrig haft.
LL: Nej, men om någon skulle ha plötsligt visat att vi måste, vi får inte resultatföra, eller
rättare sagt vi måste resultatföra på det här sättet och det skulle innebära en effekt på 420
miljoner.
MQ: Det är aldrig någon som sagt det. Det är en skröna som någon har hittat på.
LL: Ja jag stänger av bandet.
15:35
DS500203.DS2
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1. Grovt bokföringsbrott
Ni har tillsammans och i samförstånd med andra uppsåtligen eller av oaktsamhet under tiden
1 oktober 2009 t o m juli 2010 medverkat till att affärshändelser bokförts i HQ Bank AB på
ett oriktigt sätt. Det oriktiga har bestått i s k dag 1 vinster avseende finansiella instrument
värderade utifrån icke observerbara marknadsdata d v s antaganden som HQ Bank AB gör löpande bokförts direkt mot resultatet, trots att detta inte varit tillåtet.
De företagsspecifika antagandena är (not 1 i årsredovisningen sid 47)
-

ett ”mean reverting”-antagande, vilket
betyder att man utgår ifrån att optioners volatilitet på
lång sikt kommer att söka sig tillbaka mot ett historiskt
snitt. och

-

rak volatilitet, dvs optioner med samma underliggande instrument
och löptid anses ha samma volatilitet, oavsett
lösenpris.

Ovanstående har medfört att rörelsens förlopp inte i huvudsak gått att följa med ledning av
bokföringen.
Brotten är att bedöma som grova eftersom det avsett mycket betydande belopp.
2. Grovt svindleri
Du har tillsammans med andra på grund av din ställning bort äga särskild kännedom om HQ
AB. Ni har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggjort
eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter spridit vilseledande uppgift ägnade
att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada
genom att i årsredovisningen avseende HQ AB räkenskapsåret 2009 och första kvartalet
redovisa att
-

”Det eventuella resultat som kan komma att uppstå vid värdering enligt teoretiska
modeller när ett finansiellt instrument redovisas i rapporten över finansiell ställning
för första gången, så kallat ”dag-1 resultat”, redovisas direkt i resultatet” (HQ ABs
årsredovisning 2009 not 1 sid 47 utan att ange att detta är en avvikelse från IAS 39.
Vidare har man i årsredovisningen inte angett skälen för att man underlåtit att följa
nämnda regel och redovisat den bedömda effekten på företagets ställning och resultat.
Och

-

Att finansiella instrument redovisas i koncernen i enlighet med reglerna i IAS 39 (HQ
ABs årsredovisning 2009 not 1 sid 46 trots såsom redovisats ovan HQ Banks ABs
redovisning i detta sammanhang inte gjordes i enlighet med IAS 39.

Brottet är att bedöma som grovt.

