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DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från
Medhjälp till svindleri, grovt brott, 9 kap 9 § 2 st och 3 st samt 23 kap 4 § brottsbalken

2010-03-11

Näringsförbud
Yrkandet om förbud att lämna ekonomiskt biträde avslås.

Ersättning
Johan Dyrefors tillerkänns ersättning av allmänna medel för rättegångskostnad med
10 650 000 kr. Av beloppet avser 8 520 000 kr ombudsarvode och 2 130 000 kr
mervärdesskatt. Johan Dyrefors tillerkänns vidare ersättning av allmänna medel för
rättegångskostnad avseende bevisning med 40 000 danska kr, med 112 367 euro och med
240 117 kr. I kostnaderna för bevisning ingår inte mervärdesskatt.
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Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2009-01-01 -- 2010-07-26
2. Svindleri, grovt brott, 9 kap 9 § 2 st och 3 st brottsbalken

2010-03-01 -- 2010-04-15 (2 tillfällen)
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Näringsförbud
Yrkandet om näringsförbud ogillas.

Ersättning
1. Advokaten Tomas Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 455 934 kr.

Av beloppet avser 3 546 522 kr arbete, 18 225 kr tidsspillan och 891 187 kr
mervärdesskatt. Kostnaden ska stanna på staten.

2. Advokaten Lars Zacharoff tillerkänns ersättning av allmänna medel med 2 544 407 kr.
Av beloppet avser 2 014 929 kr arbete, 17 617 kr tidsspillan, 2 980 kr utlägg och
508 881 kr mervärdesskatt. Kostnaden ska stanna på staten.

___________________________________
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2. Svindleri, grovt brott, 9 kap 9 § 2 st och 3 st brottsbalken
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Näringsförbud
Yrkandet om näringsförbud ogillas.

Ersättning
1. Advokaten Per Samuelson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 639 128 kr.

Av beloppet avser 3 674 853 kr arbete, 36 450 kr tidsspillan och 927 825 kr
mervärdesskatt. Kostnaden ska stanna på staten. Av beloppet har ett förskott (inklusive
mervärdesskatt) utgått om 1 000 000 kr.

2. Advokaten Christina Bergenstein tillerkänns ersättning av allmänna medel med
2 577 243 kr. Av beloppet avser 2 023 749 kr arbete, 18 225 kr tidsspillan, 19 820 kr
utlägg och 515 449 kr mervärdesskatt. Kostnaden ska stanna på staten.

___________________________________

6



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

DOM
2016-06-21
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 15982-11

Tilltalad
CURT Harry Lönnström, 19430814-0856
Jaktgatan 25 Lgh 1402
115 45 Stockholm

Offentlig försvarare:
Advokat Carl-Johan Malmberg
LEX Advokatbyrå HB
Box 5305
102 47 Stockholm

Åklagare
1. Chefsåklagare Martin Tidén

Ekobrottsmyndigheten
Finansmarknadskammaren
Box 820
101 36 Stockholm

2. Kammaråklagare Ingela Ohlén
Ekobrottsmyndigheten
Första ekobrottskammaren i Stockholm
Box 820
101 36 Stockholm

___________________________________

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från
1. Grovt bokföringsbrott, 11 kap 5 § 2 st brottsbalken

2009-01-01 -- 2010-07-26
2. Svindleri, grovt brott, 9 kap 9 § 2 st och 3 st brottsbalken

2010-03-01 -- 2010-04-15 (2 tillfällen)

Näringsförbud
Yrkandet om näringsförbud ogillas.
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Ersättning
Advokaten Carl-Johan Malmberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med
1 568 194 kr. Av beloppet avser 1 184 085 kr arbete, 70 470 kr tidsspillan och
313 639 kr mervärdesskatt. Kostnaden ska stanna på staten.

___________________________________
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DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från
Svindleri, grovt brott, 9 kap 9 § 2 st och 3 st brottsbalken

2010-03-01 -- 2010-04-15 (2 tillfällen)

Näringsförbud
Yrkandet om näringsförbud ogillas.
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Ersättning
Mats Qviberg tillerkänns ersättning av allmänna medel för rättegångskostnad med
12 539 375 kr. Av beloppet avser 9 993 400 kr ombudsarvode, 38 100 kr utlägg och
2 507 875 kr mervärdesskatt.

___________________________________
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1. YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

1.1 Åklagarens yrkanden 

 

Åtalspunkten 1 – grovt bokföringsbrott 

 

Åklagaren har yrkat ansvar mot Stefan Dahlbo, Mikael König och Curt Lönnström 

enligt följande gärningsbeskrivning. 

 

 

Dahlbo, König och Lönnström har tillsammans och i samförstånd i HQ Bank  

AB med säte i Stockholm uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet under  

räkenskapsåren 2009 och 2010 fram till den 26 juli 2010 åsidosatt  

bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen. Åsidosättandet består i att 

affärshändelser avseende resultat/värdeförändring i samband med köp eller 

utställande av optioner/derivat, och resultat/värdeförändring som uppkommit  

under innehavstiden, har bokförts utan att det framgår av verifikationerna i 

bokföringen hur resultatet beräknats utifrån värderings-/redovisningshierarkin  

enligt IAS 39 (48A, VT76 och VT76A). 

 

Detta har medfört att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning till följd 

härav inte i huvudsak gått att bedöma med ledning av bokföringen. 

 

Brotten är att bedöma som grova eftersom det avsett mycket betydande belopp. 

 

Åtalspunkten 2 – svindleri, grovt brott och medhjälp till svindleri, grovt brott 

 

Åklagaren har yrkat ansvar mot Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König, 

Curt Lönnström och Johan Dyrefors enligt följande gärningsbeskrivning. 
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Dahlbo, König, Lönnström och Qviberg har på grund av sin ställning bort äga 

särskild kännedom om HQ AB med säte i Stockholm. De har tillsammans och i 

samförstånd uppsåtligen eller i andra hand av grov oaktsamhet offentliggjort  

eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter spridit vilseledande 

uppgifter ägnade att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende  

och därigenom medföra skada genom att i årsredovisningen avseende HQ-koncernen 

räkenskapsåret 2009 – som upprättats i Stockholm någon gång mellan den 10–25 

mars 2010 – uppge följande vilseledande uppgifter. 

 

a. HQ AB har avseende tradingen i HQ Bank AB redovisat ett felaktigt resultat – 

som varit för högt – eftersom banken – avseende de finansiella instrument som 

framgår av domsbilaga 1 – redovisat s.k. dag 1-resultat och värdeförändringar 

direkt mot resultatet vad avser instrument som är värderade utifrån en teoretisk 

värdering där banken använt icke observerbara marknadsdata, trots att detta 

strider mot IAS 39 VT76 och VT76A. 

 

b. HQ AB har uppgett att HQ Bank AB har följt IAS 39 vid värderingen och 

redovisningen av finansiella instrument på en aktiv marknad. HQ AB har 

redovisat HQ Bank AB:s definition av aktiv marknad. ”HQ anser att aktiv 

marknad föreligger om mer än 50 procent av HQ Banks position omsätts per dag, 

minst tre sådana dagar inträffar under en vecka och minst tre sådana veckor 

inträffat under den senaste 3-månadersperioden.” HQ AB har redovisat att HQ 

Bank AB:s tillämpning av definitionen inneburit att banken – i enlighet med IAS 

39 48A – vid värdering på en aktiv marknad använde publicerade prisnoteringar 

och implicit volatilitet. Värderingen låg till grund för redovisningen. HQ Bank 

AB har inte tillämpat definitionen löpande under 2009. 

 

HQ har i samband med koncernårsredovisningen 2009 bedömt att finansiella 

instrument enligt domsbilaga 2 handlats på en aktiv marknad i enlighet med 

definitionen i årsredovisningen. HQ Bank AB har trots det – vid värderingen av i 

bilagan upptagna instrument – inte använt publicerade prisnoteringar och implicit 

volatilitet. HQ Bank AB har i stället använt teoretisk värdering och rak volatilitet 
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vid värderingen som ligger till grund för redovisningen av värdet i 

årsredovisningen. 

 

c. I årsredovisningen finns följande upplysning angående HQ Bank AB:s 

redovisning av resultat vid transaktioner av finansiella instrument ”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 AB – som lämnat upplysning om att HQ Bank AB har följt IAS 39 – har inte 

lämnat upplysning om att detta strider mot IAS 39 VT76 och VT76A vad avser 

instrument som är värderade utifrån en teoretisk värdering där HQ Bank AB 

använt icke observerbara marknadsdata (se domsbilaga 1). HQ AB har inte 

redogjort för skälen för denna avvikelse. 

 

d. HQ AB har uppgett att bolaget följt IFRS trots att bolaget underlåtit att lämna 

upplysningar enligt IFRS 7 p 27 B. HQ AB har inte redovisat skälen för att HQ 

AB underlåtit att lämna upplysningen (se domsbilaga 3). 

 

Dyrefors – som känt till ovanstående brister – har uppsåtligen eller i andra hand av 

grov oaktsamhet främjat brotten genom att han i Stockholm någon gång mellan den 

10-25 mars 2010 skrivit under en s.k. ren revisionsberättelse avseende 

årsredovisningen 2009 trots vetskap om att det varit en förutsättning för spridning av 

ovanstående vilseledande uppgifter. 

 

Brotten är att bedöma som grova, då de vilseledande uppgifterna varit ägnade att 

medföra ekonomisk skada till betydande belopp för den allmänhet som förvärvat 

eller skulle komma att förvärva aktier i HQ AB. Vidare är brotten att anse som grova 

med hänsyn till omfattningen och tillvägagångssättet. 
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Åtalspunkten 3 – svindleri, grovt brott 

 

Åklagaren har yrkat ansvar mot Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König och 

Curt Lönnström enligt följande gärningsbeskrivning. 

 

Dahlbo, König, Lönnström och Qviberg har på grund av sin ställning bort äga 

särskild kännedom om HQ AB. De har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen 

eller i andra hand av grov oaktsamhet offentliggjort eller eljest bland allmänheten 

eller företagets intressenter spridit vilseledande uppgift ägnad att påverka 

bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada 

genom att den 15 april 2010 i Stockholm i delårsrapporten Q1 – 2010 för HQ AB 

redovisa ett felaktigt resultat – som varit för högt – avseende tradingen i HQ Bank 

AB. Det felaktiga resultatet har uppkommit eftersom banken – avseende de 

finansiella instrument som framgår av domsbilaga 4 – redovisat s.k. dag 1-resultat 

och värdeförändringar direkt mot resultatet vad avser instrument som är värderade 

utifrån en teoretisk värdering där banken använt icke observerbara marknadsdata, 

trots att detta strider mot IAS 39 VT76 och VT76A. 

 

Brottet är att bedöma som grovt, då de vilseledande uppgifterna varit ägnade att 

medföra ekonomisk skada till betydande belopp för den allmänhet som förvärvat 

eller skulle komma att förvärva aktier i HQ AB. Vidare är brottet att anse som grovt 

med hänsyn till omfattningen och tillvägagångssättet. 

 

Yrkanden om näringsförbud m.m. 

 

Åklagaren har yrkat att näringsförbud ska meddelas Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, 

Mikael König och Curt Lönnström. Som grund för yrkandet har åklagaren anfört att 

Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König och Curt Lönnström som företrädare 

för juridisk person grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet och 

därvid gjort sig skyldiga till brottslighet som inte är ringa. Åklagaren har vidare 

anfört att näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt eftersom Mats Qviberg, 
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Stefan Dahlbo, Mikael König och Curt Lönnström gjort sig skyldiga till brott för 

vilket det lägsta straffet är fängelse i sex månader. 

 

Åklagaren har yrkat att Johan Dyrefors ska meddelas förbud att lämna ekonomiskt 

biträde. Som grund för yrkandet har åklagaren anfört att Johan Dyrefors har gjort 

sig skyldig till brott som inte är ringa när han har lämnat ekonomiskt biträde. 

 

1.2 De tilltalades inställning till åklagarens yrkanden 

 

De tilltalade har förnekat de påstådda gärningarna samt åklagarens yrkanden om 

näringsförbud respektive förbud att lämna ekonomiskt biträde. 

 

2. DISPOSITION 

 

I det följande ges först en bakgrund till åtalet samt en beskrivning av den roll som 

de i målet inblandade personerna har haft (avsnitt 3).  

 

I avsnitt 4 redovisas parternas sakframställningar. När det gäller redogörelsen för de 

tilltalades sakframställningar ska nämnas att försvararna i målet har anfört att de 

tilltalade ansluter sig till varandras framställningar, om inte annat angetts särskilt. 

Det betyder t.ex. att redogörelsen av Johan Dyrefors sakframställning, som 

redovisas först, är mer utförlig än redogörelsen av Curt Lönnströms 

sakframställning, som redovisas sist. Därtill har tingsrätten av framställnings-

tekniska skäl i vissa delar endast mer översiktligt återgett de omständigheter som de 

tilltalade har fört fram under respektive sakframställning. Av naturliga skäl 

förekommer likväl vissa överlappningar och upprepningar, även om tingsrätten har 

försökt att undvika detta. 

 

I avsnitt 5 finns tingsrättens bedömning av åtalet.  
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I avsnitt 6 behandlas övriga frågor i målet.  

 

I domen förekommer ett flertal finansiella och redovisningstekniska begrepp. När 

ett sådant begrepp förekommer och förklaras för första gången under sakfram-

ställningarna anges begreppet kursivt. 

3. BAKGRUND TILL ÅTALET 

 

3.1 Om HQ Bank och de händelser som åtalet avser 

 

Finansinspektionen biföll den 25 januari 2006 en ansökan från Hagströmer & 

Qviberg Fondkommission AB om tillstånd att driva bankrörelse. Banken ifråga fick 

namnet HQ Bank AB (HQ Bank) och den kom att ingå i HQ-koncernen där HQ AB 

var moderbolag. I koncernen fanns utöver banken ytterligare fem dotterbolag, 

däribland HQ Fonder AB. Moderbolaget HQ AB ägdes i sin tur av bland andra 

Investment AB Öresund (Öresund) samt Mats Qviberg med familj. 

 

Under huvuddelen av den tid som åtalet avser, nämligen år 2009 och fram till den 

26 juli 2010, ingick Mats Qviberg, Stefan Dahlbo och Curt Lönnström i HQ AB:s 

styrelse. Mats Qviberg var ordförande och Mikael König var VD. HQ Banks 

styrelse bestod av bland andra Stefan Dahlbo, Curt Lönnström och Mikael König. 

Stefan Dahlbo var ordförande i HQ Bank och Mikael König var VD. 

 

HQ Bank ägnade sig åt traditionell bankverksamhet, d.v.s. att ta emot inlåning från 

allmänheten och att förvalta kapital m.m. Banken bedrev även så kallad egenhandel 

eller trading, vilket innebar att banken för eget kapital handlade med olika 

finansiella instrument, t.ex. aktier och optioner. Tradingen sköttes av trading-

avdelningen, där bland andra Fredrik Crafoord arbetade. Fredrik Crafoord var 

formellt chef för tradingen från år 2003 och fram till februari 2009. Han arbetade 

därefter kvar på HQ Bank fram till maj 2010 och fortsatte under denna period att i 

19



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2016-06-21 

B 15982-11 

 

 

 

 

 

 

vart fall delvis ägna sig åt bankens trading. På tradingavdelningen arbetade även 

Tamer Torun, som efterträdde Fredrik Crafoord som tradingchef, samt Johan Tyrén. 

 

I HQ Bank fanns även en riskavdelning vars uppgift något förenklat innebar ett 

ansvar för kontroll och rapportering till ledningen över bankens risktagande, däri 

inbegripet tradingverksamheten. Chef för riskavdelningen var Agneta Norgren. På 

riskavdelningen arbetade även Nina Hernberg och Per Börgesson. 

 

HQ AB hade även ett revisionsutskott vars uppgift var att övervaka och kontrollera 

att bolagen inom HQ-koncernen hade god kontroll och följde lagar och tillämpliga 

redovisningsstandarder. Revisionsutskottet rapporterade till styrelsen i HQ AB. I 

revisionsutskottet satt bland andra Stefan Dahlbo och Curt Lönnström.  

 

I HQ-koncernen fanns därtill en ekonomiavdelning som bland annat ansvarade för 

löpande bokföring och rapportering för samtliga företag i koncernen samt för extern 

redovisning i form av delårsrapporter och årsredovisningar. Chief Financial Officer 

(CFO), d.v.s. chef för ekonomiavdelningen i HQ-koncernen, var Mattias Arnelund. 

Huvudansvarig för arbetet med att ta fram årsredovisningar och delårsrapporter 

m.m. var Anneli Eklund. 

 

HQ AB:s och HQ Banks verksamheter var internreglerade genom olika arbets-

ordningar, vilka ingick i den så kallade HQ-instruktionen eller HQ-bibeln. Såväl 

styrelserna som de andra organen inom HQ-koncernen lydde under egna instrukt-

ioner av vilka framgick arbetsuppgifter, ansvarsområden och rapporterings-

skyldighet mot ledningen m.m. Tradingavdelningen hade t.ex. en instruktion där det 

angavs att dess verksamhet bestod av att förvalta bankens egna medel samt att det 

skulle finnas en tradingchef. På motsvarande sätt styrdes bankens riskavdelning, 

vars instruktion angav att riskavdelningen ansvarade för identifiering, rapportering 

och kontroll över bankens risker. 

 

20



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2016-06-21 

B 15982-11 

 

 

 

 

 

 

HQ-koncernens huvudansvarige revisor från och med våren 2007 och fram till 

sommaren 2010 var Johan Dyrefors på KPMG, som ledde det revisionsteam som 

arbetade mot HQ. Utöver revisionsteamet anlitade HQ-koncernen även redo-

visningskonsulter på KPMG. En av dessa var Anders Torgander. 

 

HQ Banks trading innefattade handel med ett flertal olika instrument, däribland 

aktieoptioner och indexoptioner. Tradingavdelningen ställde ut optioner till köpare 

på marknaden. Därtill handlade tradingen löpande med de olika optioner som fanns 

på marknaden, d.v.s. HQ Bank köpte och sålde redan utställda optioner. HQ:s 

optionshandel beskrivs närmare under parternas sakframställningar.  

 

Såväl innehavda som utställda optioner utgör så kallade finansiella instrument vilka 

tradingavdelningen samlade i en portfölj. Värdet av tradingportföljen redovisades 

sedan i HQ AB:s koncernårsredovisning och kvartalsrapporter. Detta innebar alltså 

att de vid rapportperiodens slut innehavda finansiella instrumenten åsattes ett värde 

som kommunicerades med marknaden. I de finansiella rapporterna redovisades 

vidare tradingens resultat, d.v.s. vilka realiserade vinster och förluster som hade 

gjorts under rapporteringstiden. 

 

Därtill redovisades orealiserade resultat avseende den värdeförändring som skett av 

instrument som fortfarande innehades vid rapportperiodens slut. Dessa positioner 

bestod bland annat av optioner som antingen hade ställts ut eller köpts in av HQ 

Bank. När positionerna togs hade instrumenten ett anskaffningsvärde X. Vid 

rapporteringstidens slut omvärderades positionerna till ett värde Y, med den följden 

att skillnaden mellan X och Y fick resultatverkan som en orealiserad vinst eller 

förlust i den externa finansiella rapporteringen, d.v.s. i års- och kvartalsrapporterna. 

 

Tradingens resultat var alltså beroende av hur de finansiella instrument som 

innehades vid års- och kvartalsskiftet värderades. Eftersom en option inte kan ges 

21



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2016-06-21 

B 15982-11 

 

 

 

 

 

 

något definitivt och säkert värde förrän den avyttras alternativt går till lösen, 

innefattar optionsvärderingar alltid ett visst mått av osäkerhet. 

 

Under åren 2008–2010 pågick en diskussion inom HQ-koncernen om vilka 

principer som skulle gälla för värdering av de finansiella instrumenten i trading-

portföljen. Det pågick också diskussioner om tradingverksamheten skulle avvecklas 

eller byta inriktning. I samband med att Fredrik Crafoord formellt slutade som 

tradingchef våren 2009 lades vissa finansiella instrument över i en särskild portfölj, 

internt på HQ kallad FC’s avvecklingsportfölj eller FC-portföljen. Som namnet 

antyder var det Fredrik Crafoord som ansvarade för denna portfölj. 

 

Årsrapporten för år 2009 skrevs på i mitten av mars 2010 och upptog ett negativt 

resultat för tradingen om 29 miljoner kr. Q1-rapporten skrev under den 15 april 

2010 och upptog ett negativt resultat för tradingen om 8 miljoner kr. 

 

3.2 Om händelseutvecklingen efter den tid som åtalet avser 

 

Den 17 maj 2010 hölls extra styrelsemöten i HQ AB och HQ Bank varvid beslöts 

om en forcerad avveckling av tradingportföljen. Enligt vad som antecknats i 

styrelseprotokoll förutspåddes denna avveckling kunna leda till ett negativt 

resultatutfall i storleksordningen 0–500 miljoner kr. 

 

Ledningen i HQ-koncernen bedömde i detta läge att HQ Bank behövde ett kapital-

tillskott för att klara den stundande tradingförlust som den forcerade avvecklingen 

kunde innebära. Kontakt etablerades därför med en av HQ-koncernens stora 

aktieägare, Öresund. Den 25 maj 2010 ingicks mellan HQ AB och Öresund ett avtal 

om emissionsgaranti. Genom avtalet garanterade Öresund en nyemission om 559 

miljoner kr i HQ AB. 
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Den 31 maj 2010 lämnade Mikael König sina VD-poster i HQ. Stefan Dahlbo tog 

samma dag som tillförordnad över dessa VD-poster. I samband med detta ersatte 

Mikael Nachemson Stefan Dahlbo som styrelseordförande i HQ Bank. 

 

Emissionsgarantin om 559 miljoner kr ersattes den 8 juni 2010 med en ny garanti 

om 1 miljard kronor. Öresund ställde som villkor för denna garanti att HQ Banks 

tradingverksamhet i allt väsentligt skulle avvecklas och att resterande positioner 

skulle vara ”riskmässigt negligerbara”. Avvecklingen skulle vara genomförd innan 

utgången av juni månad 2010, d.v.s. inom en tid av drygt tre veckor. 

 

Tradingportföljens avveckling var helt genomförd den 28 juni 2010. Avvecklingen 

resulterade i en tradingförlust om drygt 1,2 miljarder kr. 

 

Cirka två månader senare, lördagen den 27 augusti 2010, återkallade 

Finansinspektionen HQ Banks tillstånd att driva bankrörelse. Som skäl för 

återkallelsen angavs i sammanfattning följande skäl: 

 

”Finansinspektionens utredning visar att det har funnits flera synnerligen 

allvarliga brister i den tradingverksamhet som HQ Bank AB (banken) har drivit. 

Banken har under en längre tid övervärderat sin tradingportfölj kraftigt, vilket har 

medfört att dess finansiella ställning redovisats felaktigt i den information som 

banken har offentliggjort. En korrekt värdering av portföljen hade inneburit att 

banken varit underkapitaliserad sedan december 2008. Banken har därmed brutit 

mot såväl redovisnings- som kapitaltäckningsregler. De risker som banken tagit 

har varit så stora att de har äventyrat bankens överlevnad. Styrelsen och 

verkställande direktören har därmed inte begränsat bankens risktagande enligt 

vad lagen kräver. 

 

Trots att Finansinspektionen redan 2008 påpekat att banken hade brister i sin 

riskhantering har banken ännu inte i maj 2010 haft en riskavdelning som följt 

kraven på bemanning, kompetens och oberoende. Banken har dessutom löpande 
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lämnat bristfällig och i väsentliga delar felaktig information till 

Finansinspektionen, bl.a. om sin kapitalsituation. De problem som har funnits har 

därmed dolts. 

 

Bristerna i bankens riskhantering har till stor del berott på att styrelsen och den 

verkställande direktören underlåtit att inhämta nödvändig kunskap och 

information om bankens tradingverksamhet och de risker som var förenade med 

denna. Det innebär att banken i praktiken har saknat en effektiv ledning när det 

gäller en av dess ur ett riskperspektiv mest centrala verksamheter. Banken har 

därmed inte uppfyllt ett av de grundläggande krav som ställs för att få driva bank- 

och värdepappersrörelse.  

 

Banken har på ett synnerligen allvarligt sätt överträtt de för banker mest centrala 

bestämmelserna. Någon annan sanktion än återkallelse av bankens tillstånd kan 

därför inte komma i fråga.” 

 

Måndagen den 30 augusti 2010 överklagade HQ Bank beslutet om återkallelse till 

förvaltningsrätten. Aktierna i HQ Bank såldes dock den 2 september 2010 till 

Carnegie Investment Bank AB (Carnegie), som samma dag återkallade 

överklagandet med följden att Finansinspektionens beslut vann laga kraft. 

 

Under hösten 2010 lämnade Mats Qviberg, Stefan Dahlbo och Curt Lönnström sina 

styrelseposter i HQ-koncernen. Stefan Dahlbo kom dock att fortsätta som tillför-

ordnad VD i HQ AB fram till november 2010, då den nya styrelsen tillsatte ny VD. 

 

Den 19 maj 2011 fann Disciplinnämnden vid Stockholmsbörsen i beslut att HQ AB 

hade överträtt börsens regelverk och att HQ AB därför skulle åläggas vite. Beslutet 

avsåg HQ AB:s koncernårsredovisning för år 2009. Som skäl för beslutet 

hänvisades bland annat till vad som uppmärksammats i Finansinspektionens beslut 

om återkallelse av banktillstånd. Även Stockholmsbörsens regelverk ställer krav på 

att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med gällande lagstiftning och relevanta 
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redovisningsstandarder. Enligt nämnden levde HQ AB:s koncernårsredovisning inte 

upp till dessa krav. Innan Disciplinnämnden fattade sitt beslut medgav HQ AB 

genom dess nya styrelse att överträdelse hade skett. 

 

Under försommaren 2011 hölls årsstämma i HQ AB för räkenskapsåret 2010. På 

stämman beslöts att inte meddela bland andra Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Curt 

Lönnström och Mikael König ansvarsfrihet för de perioder under räkenskapsåret 

som de hade varit verksamma i HQ AB. På stämman beslöts samtidigt om att 

skadeståndskrav skulle riktas mot dessa personer, mot den övriga styrelsen i HQ 

AB (med undantag för en person, Catharina Lagerstam), mot KPMG samt mot 

revisorn Johan Dyrefors. Sådana käromål har sedan väckts vid denna tingsrätt (se 

bl.a. mål nr T 9306-11 och T 9311-11). 

 

Revisorsnämnden avgjorde den 18 oktober 2011 ett disciplinärende mot revisorn 

Johan Dyrefors. Ärendet, som avsåg Johan Dyrefors revisioner av HQ AB och 

HQ Bank för räkenskapsåren 2008 och 2009, hade inletts efter en anmälan från 

Finansinspektionen under hösten 2010. Även HQ AB genom dess nya styrelse gav 

in yttranden till Revisorsnämnden och framförde där kritik mot Johan Dyrefors. 

Revisorsnämnden fann i sitt beslut att Johan Dyrefors vid sin revision inte hade 

dokumenterat vissa av sina överväganden på ett sådant sätt som följde av god 

revisionssed, vilket föranledde en disciplinpåföljd i form av en erinran. Däremot 

fann Revisorsnämnden inte grund för att kritisera Johan Dyrefors revisorsinsats i 

något av de andra sammanhang som hade påtalats av Finansinspektionen eller av 

HQ AB. 

 

Förundersökning har pågått sedan hösten 2010. Förundersökningen inriktades till en 

början mot flera personer än de nu åtalade. Åtal i målet väcktes den 9 januari 2015. 
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4. PARTERNAS SAKFRAMSTÄLLNINGAR 

 

4.1 Åklagarens sakframställning 

 

Allmänt 

 

När det gäller den påstådda brottsligheten kan översiktligt sägas att denna tar sikte 

på hur HQ AB har redovisat de värdeförändringar som har skett i tradingportföljen. 

Brottsligheten har möjliggjorts dels genom de instruktioner som HQ AB:s ledning 

har bestämt om värdering och redovisning av optionshandeln, dels genom att Johan 

Dyrefors har undertecknat en ren revisionsberättelse för HQ AB:s koncernårsredo-

visning för räkenskapsåret 2009. 

 

Det som är graverande är att HQ AB, som är ett börsnoterat bolag, medvetet har 

redovisat ett felaktigt och för högt resultat avseende bankens trading, och att bolaget 

medvetet underlåtit att följa tvingande redovisningsregler. Bristerna var en av 

anledningarna till att Finansinspektionen återkallade HQ Banks banktillstånd. 

Finansinspektionen uttalade i sitt beslut att banken hade brutit mot de mest 

grundläggande reglerna om redovisning, värdering och kapitalbas. 

 

Årsredovisningen för år 2009 har dels innehållit ett för högt resultat, dels innehållit 

en felaktig redogörelse för hur HQ AB har tillämpat de internationella redovisnings-

standarderna IAS 39 och IFRS 7 (se närmare om dessa nedan). HQ AB har inte följt 

IAS 39 och IFRS 7 vid upprättandet av årsredovisningen. Även i kvartalsrapporten 

för år 2010 (Q1-rapporten) har redovisats ett för högt resultat. Dessa uppgifter har 

varit vilseledande, därav åtalen för grovt svindleri. 

 

Hur för högt det felaktiga resultatet var i årsredovisningen år 2009 (-29 miljoner kr) 

respektive i Q1-rapporten (-8 miljoner kr) kan inte anges, men när det gäller 
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årsredovisningen så ligger felet någonstans i intervallet 145–615 miljoner kr. 

Anledningen till att ett mer exakt belopp inte kan anges är att verifikationer för 

omvärderingarna av optionerna saknas i bokföringen, därav åtalet för bokförings-

brott. Felintervallet kan dock ställas i relation till hela HQ:s koncernresultat för år 

2009, vilket var 177 miljoner kr. Detta visar att felet under alla förhållanden var 

mycket stort. 

 

De instrument som är aktuella i målet är framför allt de indexoptioner som avser 

Frankfurtbörsen. Det underliggande instrumentet för dessa optioner var DAX-

indexet (Deutscher Aktien Index), vilket bestod av de trettio mest handlade aktierna 

på Frankfurtbörsen. 

 

Om HQ Banks optionshandel 

 

HQ Banks trading innefattade handel med ett antal olika finansiella instrument, 

däribland aktier och optioner. En option är ett instrument vars värde beror av den 

framtida utvecklingen på en underliggande tillgång, t.ex. en aktie. 

 

En option är ett kontrakt genom vilket optionsägaren ges en rätt, men inte en 

skyldighet, att köpa eller sälja en viss tillgång, t.ex. en aktie, till ett förutbestämt 

lösenpris vid en förutbestämd lösentidpunkt. För att få denna rättighet betalar 

köparen till optionsutställaren en premie. Den som har ställt ut optionen är på 

motsvarande sätt skyldig att lösa innehavarens option på lösendagen, t.ex. genom att 

sälja aktier till ett visst värde. Köparen får genom optionsaffären alltså en tillgång 

medan utställaren får en motsvarande skuld. Optioner kan överlåtas till andra innan 

dessa går till lösen. Även detta utgör optionshandel. 

 

När aktier är den underliggande tillgången kallas optionen för aktieoption. En 

option kan emellertid även avse hur ett helt knippe av aktier ska utveckla sig, t.ex. 

de 30 mest omsatta aktierna vid Stockholms- eller Frankfurtbörsen. I det fallet 
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kallas optionen för en indexoption. Ett aktieindex är inte en tillgång som det går att 

handla med. Därför blir det praktiskt så att vid inlösen av en indexoption så görs en 

kontantavräkning. 

 

Tradingavdelningens optionshandel skedde i det så kallade ORC-systemet, som är 

ett datoriserat tradingsystem där köporder kan läggas och avslut göras. Varje 

handlare på HQ Bank hade tillgång till ORC-systemet med en egen inloggning. I 

ORC-systemet kan aktuella köp- och säljkurser ses, liksom orderdjup och annan 

relevant marknadsinformation. 

 

Beteckningen av en indexoption görs genom att ange vilket aktieindex som 

optionen avser (t.ex. OMX eller DAX), vilken månad som optionen går till lösen, 

vilket lösenpris som optionen har samt om det avser en köp- eller säljoption. Bilden 

nedan visar närmare hur en options beteckning är uppbyggd.  

 

 

 

 

Vid lösentidpunkten jämförs optionens lösenpris mot den ”kurs” som det aktuella 

aktieindexet står i just då. Lösenpriset eller striken är den siffra som anges, d.v.s. i 
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exemplet ovan 6200. Som en referens kan nämnas att DAX-index stod strax under 

6000 vid årsskiftet 2009/10.  

 

Om lösenpriset vid lösentidpunkten motsvarar (eller ligger kring) aktieindexet 

brukar sägas att optionen är ”at the money” eller ATM. Har optionen ett mer 

förmånligt lösenpris jämfört med index är optionen ”in the money” och i motsatt fall 

är optionen ”out of the money”. I det sistnämnda fallet blir optionen värdelös vid 

lösen. Utställaren, eller den som har trätt i dennes ställe, behåller då hela premien. 

 

Ett begrepp som är centralt i målet är volatilitet, vilket är ett riskmått som uttrycker 

en standardavvikelse för hur mycket ett finansiellt instrument varierar eller avviker 

från instrumentets medelvärde. Volatilitet för en option uttrycker i procent 

rörligheten och förändringen i priset på den underliggande tillgången. 

 

När det gäller värderingen av optioner så finns det en formel, Black & Scholes, som 

med hjälp av olika indata räknar fram optionens värde. Vissa indata i denna 

värderingsmodell är lättillgängliga och iakttagbara, t.ex. den riskfria räntan, 

lösentidpunkten och lösenpriset. Därtill används volatilitet, vilket inte är en lika 

tillgänglig indata.  

 

Volatiliteten är den osäkra, subjektiva komponenten vid värdering av optioner. 

Finns det ett tillgängligt marknadsvärde på optionen så kan volatiliteten dock 

framräknas genom Black & Scholes. Detta kallas den implicita volatiliteten, och ska 

förstås som ett uttryck för marknadens förväntan på hur mycket den underliggande 

tillgången kommer att röra sig i framtiden. En alternativ volatilitet att stoppa in i 

Black & Scholes-formeln är den historiska volatiliteten. Denna volatilitet uttrycker 

inte rörligheten på optionspriset, utan i stället den genomsnittliga rörlighet som 

under en viss period tillbaka i tiden kan iakttas för det underliggande instrumentet, 

d.v.s. för indexoptioner rörligheten på det underliggande indexet. Som kommer att 

framgå i det följande använde sig HQ Bank vid optionsvärdering i stor utsträckning 
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av historisk volatilitet. För DAX-optionerna använde HQ Bank följaktligen den 

historiska volatiliteten på DAX-indexet. 

 

Vid optionshandeln använde tradingavdelningen vidare en handelsstrategi som 

utgick ifrån ett antagande benämnt Mean reversion. Detta betydde att trading-

avdelningen i sin optionshandel antog att volatiliteten på index skulle söka sig 

tillbaka till ett historiskt snitt. Volatiliteten sattes därför ”rakt” d.v.s. till en viss 

procent för optioner med samma underliggande instrument och samma lösenmånad. 

Detta trots att optionernas lösenpris – och därmed optionernas pris på marknaden – 

varierade.  

 

Fanns det optioner som handlades till andra volatiliteter än den av HQ antagna, så 

betraktade tradingavdelningen, i enlighet med Mean reversion-antagandet, dessa 

optioner som felprissatta. Marknadens förväntan, d.v.s. den implicita volatiliteten, 

är dock olika beroende på vilket lösenpris som optionen har. Detta kallas ibland för 

Skew, eller volatility smile. Den sluttande kurvan nedan i bilden gestaltar fenomenet 

Skew för köp- och säljoptioner med lösen i juni 2010 (DAX), medan den raka linjen 

visar den volatilitet som HQ använde för dessa optioner. 
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Det bör framhållas att antagandet om Mean reversion inte är något konstigt eller 

otillåtet ur ett tradingperspektiv. Däremot påstås att detta antagande inte utan vidare 

får användas i den externa redovisningen enligt vad som närmare utvecklas nedan. 

 

När tradingavdelningen köpte eller ställde ut optioner så bokfördes erhållna eller 

utbetalade premier löpande. Därefter värderade tradingen enligt sin trading-

instruktion om optionen till det historiska/teoretiska värdet. Då uppstod ett så kallat 

Dag 1-resultat, vilket sedan bokfördes direkt mot bankens resultaträkning. Ett 

exempel på ett Dag 1-resultat finns avseende en position som tradingen tog den 

10 november 2009. Denna dag ställdes 24 000 kontrakt ut av en säljoption (ODAX 

R4850) med förfall i juni 2010. HQ erhöll genom affären en premie om 226 

miljoner kr, och i samma ögonblick en skuld till motsvarande belopp. Den implicita 

volatiliteten kunde utifrån transaktionen genom Black & Scholes beräknas till 

29,72 %. I enlighet med tradinginstruktionen antog HQ därefter att den riktiga 

volatiliteten var 19 %. Sätts denna parameter in i Black & Scholes blir den utställda 

optionen (och därmed skulden) endast värd 77 miljoner kr. En Dag 1-vinst om 149 

miljoner kr uppstår följaktligen. Vid månadsskiftet bokfördes sedan en Dag 1-vinst, 

trots att denna vinst ännu inte var realiserad. I bilden nedan symboliserar pilen 

denna Dag 1-vinst. 
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Det har förekommit Dag 1-vinster i båda riktningarna, d.v.s. både sådana som har 

minskat en skuld och sådana som ökat en tillgång. Detta har skett helt i enlighet 

med tradinginstruktionen. Det har också förekommit att vinster satts lägre och 

skulder satts högre än marknadspris, d.v.s. på ett sätt som var ogynnsamt för HQ:s 

värdering och resultat. Det görs dock gällande att tradingavdelningen vid årsslutet 

2009 respektive i första kvartalsslutet 2010 framför allt har värderat sina tillgångar 

på ett sådant sätt att ett positivt – för högt – resultat har redovisats. 

 

För att HQ Bank alltid skulle kunna göra rätt för sig och infria sina åtaganden enligt 

de tagna positionerna, ställde banken säkerheter. När det gällde DAX-optionerna 

var det SEB Futures som var säkerhetsinstitut, medan säkerhet för OMX-handeln 

ställdes direkt mot Stockholmsbörsen. Säkerheten ställs alltid i pengar till ett belopp 

som kallas nettoexponering, vilket räknas fram utifrån mellanskillnaden mellan 

utställda optioner och innehavda optioner. 

 

Inom optionsteori finns det en riskparameter som kallas VEGA. Parametern talar om 

hur mycket optionens värde ändrar sig vid en enprocentig förändring av volatiliteten 

på det underliggande instrumentet. För tillgångar såsom innehavda optioner är 

VEGA positiv, medan den för skulder, t.ex. utställda optioner, är negativ. 

 

Fredrik Crafoord var från och med år 2003 chef för den tradingavdelning som år 

2006 blev en del av HQ Bank. I februari 2009 utsågs Tamer Torun till ny chef för 

tradingavdelningen. Fredrik Crafoord fortsatte dock att handla med optioner och 

fick ansvaret för de större positioner som bestod av optioner med lång löptid. 

 

FC-portföljen var tänkt att avvecklas. Formellt beslut om detta kom dock att fattas 

först vid ett styrelsemöte i HQ AB under försommaren 2010, då tradingportföljen 

hade blivit ett akut problem. Dessförinnan, den 15 april 2010, hade styrelsen i HQ 

AB tillsatt en särskild arbetsgrupp som bestod av Stefan Dahlbo, Mikael König, 

Curt Lönnström och Catharina Lagerstam för att arbeta med FC-portföljen. Den 
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17 maj 2010 beslutade styrelserna i HQ AB och HQ Bank att avvecklingen av 

tradingportföljen skulle forceras. Enligt protokoll från de båda mötena anmälde 

Catharina Lagerstam en avvikande uppfattning i fråga om det fanns anledning att 

ompröva värderingsprinciperna för tradingportföljen, något som den övriga 

styrelsen inte fann skäl till. 

 

Tillämpliga redovisningsstandarder 

 

Under den tidsperiod som åtalet avser gällde regelverken IAS 39 och IFRS 7. Det 

förra utgörs av bestämmelser om värdering och redovisning av finansiella 

instrument, medan det senare reglerar vilka upplysningar som ska lämnas i ett 

företags finansiella externa rapportering. Målet med dessa standarder är att 

förmedla tillförlitlig, användbar och beslutsgrundande information till intressenter, 

t.ex. aktieägare, kunder och borgenärer. Standarderna är framtagna av det 

internationella redovisningsorganet IASB (International Accounting Standards 

Board). 

 

IAS 39 och IFRS 7 är genom förordningar antagna av EU, d.v.s. dess bestämmelser 

är direkt tillämpliga i Sverige (se Kommissionens förordning [EG] nr 1126/2008 av 

den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder 

i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 1606/2002, 

respektive Kommissionens förordning [EG] nr 1165/2009 av den 27 november 

2009 om ändring av förordning [EG] nr 1126/2008 om antagande av vissa 

internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning [EG] nr 1606/2002 med avseende på IFRS [International 

Financial Reporting Standard] 4 och IFRS 7). 

 

Utöver själva bestämmelserna innehåller IAS 39 även detaljerade anvisningar, VT 

vilket står för vägledande tillämpning, om hur bestämmelserna ska tillämpas. VT76 

om värderingsteknik är t.ex. en sådan vägledande tillämpning. Därtill finns det till 
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standarderna basis for conclusions (BC), vilket kan liknas vid förarbeten. Dessa 

utgör ett tolkningsunderlag för standarderna. BC utges direkt av IASB och finns 

inte med i själva EU-förordningarna. 

 

Enligt IAS 39 artikel 43–49 ska ett företag värdera dess finansiella tillgångar och 

skulder till verkligt värde (fair value). Det bästa uttrycket för verkligt värde anges 

vara noterade priser på en aktiv marknad. Om marknaden inte är aktiv ska företaget 

ta fram det verkliga värdet med hjälp av en värderingsteknik (artikel 48A). Ett 

finansiellt instrument betraktas som handlat på en aktiv marknad om noterade priser 

med lätthet och regelbundenhet finns tillgängliga. 

 

Värderingen ska vidare utgå ifrån antagandet att företaget har förmåga att fortsätta 

sin verksamhet, s.k. going concern (VT69). Det betyder att värderingen inte ska 

utgå ifrån det värde som skulle ha erhållits vid t.ex. en tvångsförsäljning, en 

utmätningssituation eller i övrigt en försäljning på för säljaren oförmånliga villkor. 

 

Av IAS 39 BC104, vilken refererar till VT76, framgår att en orealiserad vinst eller 

förlust endast kan redovisas om verkligt värde framgår vid en jämförelse med andra 

observerbara marknadstransaktioner i samma instrument eller är baserat på en 

värderingsteknik som enbart inbegriper observerbara marknadsdata. Saknas sådant 

underlag får man antingen avvakta med värderingen till dess vinsten realiseras, 

alternativt periodisera denna över tid. Motsvarande gäller även för efterföljande 

värderingar enligt VT76A. 

 

Vidare finns det i IFRS 7 en bestämmelse om att ett företag ska lämna en 

upplysning om vilka indata som har använts vid värderingen av finansiella 

instrument. IFRS 7 artikel 27A anger således att bolaget ska klassificera sina 

finansiella instrument i tre nivåer utifrån vilken metod som instrumenten har 

värderats med. Har noterade priser använts har värderingen skett i nivå 1. Har andra 

observerbara marknadsdata än noterade priser använts har värderingen skett i 
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nivå 2. Om värderingen utgått från andra indata än observerbara marknadsdata har 

värderingen skett i nivå 3. IFRS 7 artikel 27A syftar till att synliggöra vilka risker 

som företaget är exponerat mot. Det är följaktligen mycket viktigt att en bank 

lämnar korrekt information om detta i dess finansiella rapporter till marknaden. 

 

Av IFRS 7 BC39C framgår att styrelsen för IASB ansåg att de tre nivåerna även 

fanns implicit i IAS 39 (och inte bara i IFRS 7). Eftersom det i nivå 3 endast 

placeras tillgångar och skulder som inte har värderats med observerbara 

marknadsdata, får följaktligen värderingen av dessa ”nivå 3-tillgångar” inte heller 

generera några orealiserade vinster i resultatet. HQ AB har trots att merparten av 

tradingportföljens instrument placerats i nivå 3, samtidigt redovisat Dag 1-vinster 

för dessa tillgångar. Det görs i målet alltså gällande att den historiska och raka 

volatilitet som HQ använt inte utgör observerbara marknadsdata i den mening som 

avses i IAS 39 och IFRS 7. 

 

IAS 39 är ett principbaserat regelverk vilket innebär att företaget måste göra 

bedömningar. Bland annat måste företaget ta fram en definition på aktiv marknad 

för att kunna avgöra när noterade priser bör användas vid värderingen. Företaget 

måste också bedöma vad som utöver noterade priser är att betrakta som 

observerbara marknadsdata. Det framgår av HQ AB:s koncernårsredovisning för 

2008 (not 1) att man inom HQ AB redan då kände till att IFRS 7 krävde dels en 

bedömning om en marknad är aktiv eller inte, dels en bedömning av vilka 

marknadsparametrar som är observerbara. 

 

Den värderingshierarki som finns i IFRS 7 motsvarar den redovisningshierarki som 

gäller enligt IAS 39. Redovisning av orealiserade vinster eller förluster får endast 

ske antingen om det finns noterade priser, eller om det finns andra observerbara 

marknadsdata. Det företag som har att värdera och redovisa enligt IAS 39 måste 

göra en bedömning av just de instrument som företaget innehar, och om dessa har 
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värderats med observerbara marknadsdata eller inte. Så har HQ AB inte gjort, vilket 

framgår direkt av HQ AB:s koncernårsredovisning. 

 

Observerbara marknadsdata är med andra ord sådana data som tillåter att bolaget 

redovisar en värdeförändring på tillgången. Det räcker inte med att det går att se en 

uppgift i marknaden. Regelverket utgår från marknadens uppfattning om vad 

volatiliteten ska vara, inte vad företaget anser att den slutliga vinsten kommer att 

bli. Historisk volatilitet måste anpassas till den aktuella marknadens uppfattning om 

framtida volatilitet.  

 

IAS 39 VT82 (f) utgör inte exempel på vad som är att betrakta som observerbara 

marknadsdata. Den uppfattning som professor Kallunki gett uttryck för, stämmer 

inte överens med den uppfattning som Johan Dyrefors redovisade inför 

Revisorsnämnden. Professor Kallunkis uppfattning stämmer inte heller överens med 

den uppfattning som KPMG UK har gett uttryck för, och inte heller med Anders 

Torganders uppfattning. 

 

Tradingavdelningens värdering och riskavdelningens kontroll av portföljen 

 

Av instruktionen för tradingavdelningen framgick bland annat att ett teoretiskt 

värde skulle ligga till grund för bokföring och resultatberäkning av derivat samt att 

detta teoretiska värde skulle bestämmas av tradingavdelningen. Vidare framgick att 

det var chefen för tradingavdelningen som ansvarade för hur dessa indata skulle 

väljas samt att volatiliteten skulle vara densamma oavsett lösenpris (rak volatilitet). 

Volatiliteten skulle vara implicit i liknande värdepapper samt historisk volatilitet i 

aktuellt underliggande. Riskavdelningen skulle göra stickprov av dessa värden samt 

dels veckovis, dels månadsvis kontrollera den teoretiska värderingen. 

 

Som redan har nämnts speglade HQ Banks val av rak volatilitet inte verkliga 

förhållanden, eftersom marknaden har olika förväntningar på optioner med olika 
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lösenpris, d.v.s. det som ovan benämns Skew eller Volatility smile. HQ Banks 

antagande om Mean reversion tog ingen hänsyn till Skew. 

 

Av instruktionen för riskavdelningen framgick att avdelningen var direkt 

underställd VD och styrelse. Riskavdelningen skulle enligt instruktion en till två 

gånger per vecka kontrollera att tradings valda volatilitet var konsistent, d.v.s. rak 

och linjär. Det senare innebar att den valda volatiliteten successivt över tid skulle 

peka mot det historiska snittet. Det framgick vidare av instruktionen att 

riskavdelningen månatligen skulle jämföra det teroetiska värdet mot det värde som 

gick att se på markanden. Därtill gjordes återkommande volatilitetskontroller av 

tradingportföljen. Det var dock inte dessa kontroller som låg till grund för 

årsredovisning eller kvartalsrapport. 

 

Riskavdelningen tittade vidare på den s.k. Edgen, vilket är en siffra som kan hämtas 

ur ORC-systemet och som ger en ungefärlig bild av hur stor skillnaden är mellan ett 

teoretisk valt värde på en option och det marknadsvärde som gäller för stunden. 

Edgen hämtar sina indata både från riktiga avslut på börsen, men även från 

automatiskt ställda priser som inte leder till avslut. 

 

HQ Banks riskavdelning använde sig därtill av en så kallad VEGA-analys för att 

kontrollera vilken skillnad som förelåg mellan teoretiskt värde och marknadsvärde 

på optionerna. Analysen gick till så att man tog skillnaden mellan HQ:s valda 

teoretiska volatilitet och den implicita volatilitet som kunde observeras för den 

option som hade ett lösenpris närmast ATM. Skillnaden multiplicerades sedan med 

en sammanlagd VEGA för samtliga instrument i portföljen. VEGA-parametern kan 

beräknas i Black & Scholes, och själva VEGA-analysen går ut på att visa på 

skillnaden i kronor mellan en teoretisk värdering av optionen, och en värdering 

grundad på den implicita – av marknaden – förväntade volatiliteten. 
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Riskavdelningens VEGA-analys gjordes alltså utifrån den volatilitet som gällde för 

den option som låg närmast ATM d.v.s. vad indexet stod i just då. En VEGA-analys 

kan också göras på instrumentnivå, d.v.s. en separat analys för varje instrument. 

Såväl den implicita volatiliteten som VEGA varierar nämligen för optioner som har 

samma lösenmånad men olika lösenpris (se ovan om s.k. SKEW). Riskavdelningens 

VEGA-analys på ATM-optionen för ODAX juni 2010 visade t.ex. på en 

värderingsskillnad på 132 miljoner kr, medan en analys på instrumentnivå gav en 

skillnad på 410 miljoner kr, vilket var mer i linje med Edgen. På motsvarande sätt 

gav Riskavdelningens VEGA-analys för ODAX december 2010 en skillnad på cirka 

1,4 miljoner kr, medan en analys på instrumentnivå liksom Edgen visade på en 

värderingsskillnad på cirka 70 miljoner kr i HQ:s favör. Det görs gällande att en 

VEGA-analys på instrumentnivå är mer rättvisande än en VEGA-analys på ATM-

optionen. 

 

En VEGA-analys per den 30 december 2009 på instrumentnivå av de mars-, juni- 

och decemberoptioner som anges i domsbilaga 1, visar att det redovisade 

årsresultatet om -29 miljoner kr kan ha varit upp till 615 miljoner kr för högt 

(åtalspunkten 2 a). 

 

Ett exempel på en volatilitetsavstämning gäller mars 2009. Där framgår att den 

implicita volatiliteten de senaste 60 dagarna var 36,76 % för ODAX, men att Risk 

ändå godtar en av tradingavdelningen vald volatilitet om endast 20 %, eftersom 

detta är i linje med historisk volatilitet de senaste fem åren. Riskavdelningen tar 

alltså inte hänsyn till den finanskris som inträffade 2008, där volatiliteten ökade 

kraftigt, t.ex. för DAX-indexet. Detta visar att den valda volatiliteten endast var ett 

antagande, och inte något som tradingavdelningen hade härlett från något 

marknadspris. 

 

I augusti 2009 handlar tradingavdelningen på optionsmarknaden till en (implicit) 

volatilitet om 27 % men värderar samtidigt sina positioner till en lägre volatilitet om 
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20 %. Detta visar återigen på att värderingen endast var en förväntan om att 

volatiliteten så småningom skulle gå ned. Den valda volatiliteten går dock inte att 

härleda till några observerbara marknadsdata som går tillbaka till marknadspriser. 

 

I dokumentet ”Risks kontrollvärdering per 2009-09-30” framgår att Riskavdel-

ningen inte till fullo kunde verifiera att tradingens värdering var korrekt, att 

portföljen var komplex och att tradings positioner med förfall var stora. Medskicket 

till VD och styrelse var att man kunde acceptera tradingavdelningens värdering, 

men att vald volatilitet för OMX med förfall 2010 och 2011 var svårbedömd. 

 

I oktober 2009 började tradingavdelningen att ta de positioner som omfattas av 

åtalspunkten 2 a (domsbilaga 1). Två positioner tas den 30 september 2009, och 

resten av positionerna tas under oktober, november och december 2009. 

 

Av den volatilitetsavstämning som Riskavdelningen gjorde den 21 oktober 2009 

framgår att tradingavdelningen satte volatiliteten för ODAX med förfall i mars 2010 

till 23 % och i juni 2010 till 19 %. Vid Riskavdelningens ”tankning” ur ORC-

systemet kunde dock för mars- och juniförfallen utläsas en implicit volatilitet om 

24-25 %. Eftersom den innehavda junipositionen var en skuldposition, blir den 

direkta resultatpåverkan genom att tillämpa en lägre teoretisk volatilitet om 19 % i 

stället för implicit volatilitet om 24 %, en lägre skuld i HQ Banks bokföring om 170 

miljoner kr (VEGA -34 MSEK). Fredrik Crafoords kommentarer redovisas i 

volatilitetsavstämningen. Fredrik Crafoord uppger därvid att han ”känner sig 

bekväm” med den valda volatiliteten, men att han ska arbeta för att minska 

positionen innan årsskiftet. 

 

Nästa volatilitetsavstämning gjordes den 30 november 2009. Då var den implicita 

volatiliteten 27 % för ODAX med förfall i juni 2010. Trading värderade fortfarande 

juniförfallet till 19 %. En värdering till den uttankade volatiliteten om 27 % skulle 

med ett VEGA på -38 MSEK ha inneburit en resultatpåverkan om minus 304 
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miljoner kr. Av volatilitetsavstämningen framgår att Fredrik Crafoord kommenterar 

att ODAX juni är ett problem och att detta får angripas under december 2009. 

 

När det gäller volatilitetsavstämningen för december månad 2009 kunde 

Riskavdelningen konstatera att trading den 29 december sänkte volatiliteten för 

marsförfallet från 27,5 % till 26 % och att volatiliteten därpå sänktes ytterligare till 

25 %. Implicit volatilitet låg dock väsentligt lägre, runt 22-23 %. Sänkningen om 

2,5 procentenheter ledde visserligen till ett sämre resultat om cirka 80 miljoner kr 

(VEGA 33 MSEK). Det görs dock gällande att Fredrik Crafoord under årets sista 

handelsdagar har kompenserat detta med andra dag 1-vinster. 

 

I den tradingavstämning per den 30 december 2009 som skickades till bland andra 

Mikael König framgick att Edgen för ODAX uppgick till drygt 643 miljoner kr. 

 

Vid den omvärdering per den 31 december 2009 som flöt in i årsredovisningen så 

sattes juni- och decemberförfallens volatilitet på ODAX-optionerna till 20 %. 

Eftersom portföljen beträffande dessa positioner i huvudsak avsåg utställda 

optioner, d.v.s. skulder, fick valet av en låg volatilitet följden att skulderna 

värderades lägre, d.v.s. att det uppstod vinster. Som redan beskrivits fick HQ vid 

utställande av en option en premie och en motsvarande skuld. Eftersom skulden 

sedan värderades ned vid årsskiftet, blev mellanskillnaden mellan den erhållna 

premien och den nedvärderade skulden en vinst som resultatfördes. 

 

Samtidigt åsattes marsförfallet en volatilitet om 25 %. Denna högre volatilitet 

innebar även den att vinster uppstod. Detta eftersom marspositionerna i huvudsak 

innehöll köpta optioner, d.v.s. tillgångar. 

 

Det finns ingen utredning som visar att den valda volatiliteten på något sätt var 

härledd från aktuella marknadstransaktioner.  
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Av volatilitetsavstämningarna för januari och februari 2010 kan konstateras att 

tradingavdelningen sätter sin historiska volatilitet lägre än den implicita volatiliteten 

för juni- och decemberförfallen, vilket får till följd att värderingen blir högre. 

Fredrik Crafoord och Tamer Torun kommenterar detta med att man tror att 

volatiliteten kommer att fortsätta ned, vilket riskavdelningen inte invänder mot, då 

volatilitetskurvorna pekar nedåt. Med facit i hand kan det konstateras att den 

förhoppningen inte slog in. 

 

I dokumentet ”Risks kontroll av tradings värdering per 2010-03-31” gör riskavdel-

ningen följande uttalande: ”Risk vill göra VD och styrelse uppmärksamma på att 

nivån på vald volatilitet är svårbedömd och att med hänsyn till positionernas storlek 

kan även relativt små justeringar i teoretisk volatilitet få betydande resultateffekt.” 

Riskavdelningen uttalar också att den valda värderingstekniken med rak volatilitet 

utgör ett ”medvetet avsteg” från IAS 39. Detta dokument är centralt för 

åtalspunkten 3, vilken tar sikte på hur vissa optioner med förfall i juni och december 

2010 värderades per den 31 mars 2010. Det framgår vidare av dokumentet att 

Mikael König och Stefan Dahlbo denna månad bad riskavdelningen att särskilt 

granska positionen ODAX D6300. Utfallet av denna granskning blev ett 

konstaterande av att det fanns en orealiserad värderingsvinst på 11,2 miljoner kr. 

Huruvida denna flöt in i Q1-rapporten är okänt och positionen omfattas inte heller 

av åtalspunkten 3, men händelsen visar att problemet med orealiserade 

värderingsvinster var känt i HQ-ledningen. 

 

Även av en intern promemoria från riskavdelningen avseende marknadsvärderingen 

per den 31 mars 2010 framgår att Edgen var mycket hög, cirka 508 miljoner kr för 

ODAX och 120 miljoner kr för OMX. 

 

När det gäller värderingen av positionerna i domsbilaga 4 (åtalspunkten 3) per den 

31 mars 2010 så ger en VEGA-analys på ATM-optionen en för hög värdering, och 

därmed ett för högt resultat, om drygt 118 miljoner kr. En VEGA-analys på 
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instrumentnivå ger ett för högt resultat om cirka 300 miljoner kr (om endast de 

positioner som omfattas av åtalet tas med, tingsrättens anmärkning). Motsvarande 

siffror för decemberförfallet är cirka 93 miljoner kr för ATM-optionen, och cirka 

255 miljoner kr på instrumentnivå (för åtalspositionerna). 

 

Vid värderingen som låg till grund för Q1-rapporten valdes en volatilitet för 

decemberförfallen på 17 %. Återigen avsåg portföljens decemberförfall i huvudsak 

skuldpositioner, d.v.s. utställda optioner. På samma sätt som vid årsskiftet leder en 

lågt vald volatilitet till att skulderna värderas ned, med följden att vinster uppstår. 

Riskavdelningen sanktionerade denna låga volatilitet, till synes endast genom att 

uttala att ”kurvan är nedåtgående”. 

 

På samma sätt hanterades juniförfallen i Q1-rapporten. Här valdes en volatilitet om 

20 %, medan ATM-optionen låg lägre. Eftersom portföljens juniförfall i huvudsak 

var tillgångar, d.v.s. köpta optioner, leder valet av högre volatilitet till en vinst. 

 

Precis som för värderingen vid årsskiftet gäller för Q1-rapporten att det inte finns 

någon utredning som visar att den valda volatiliteten på något sätt var härledd från 

aktuella marknadstransaktioner.  

 

Även efter Q1 2010 fortsatte HQ på den inslagna vägen. Volatilitetsavstämningen 

för april visar återigen att tradingavdelningens teoretiska volatilitet godtogs av 

riskavdelningen. En anpassning till implicit volatilitet hade (framräknat med en 

VEGA-analys) i detta skede gett en resultateffekt om 408 miljoner kr. Risk-

avdelningen invände trots detta inte mot den satta volatiliteten. 

 

När det var dags för volatilitetsavstämning i slutet på maj 2010 ifrågasatte till slut 

riskavdelningen den valda värderingstekniken, eftersom det då hade beslutats att 

forcera avvecklingen av portföljen. Positionerna skulle alltså säljas omgående. 

Edgen för ODAX låg då på 675 miljoner kr. 

42



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2016-06-21 

B 15982-11 

 

 

 

 

 

 

I sammanfattning kan konstateras att HQ valde en historisk och rak (teoretisk) 

volatilitet, ett tillvägagångssätt som såvitt gäller ODAX godkändes av risk-

avdelningen med motiveringen att snittvolatiliteten de senaste tre åren låg på 25 %, 

och de senaste fem åren på 20 %. När volatilitetskurvan pekade nedåt kunde 

tradingavdelningen även välja 19 % eller till och med 17 % utan att Riskavdel-

ningen protesterade. Tradinginstruktionen utgick ifrån att volatiliteten skulle gå i 

riktning mot HQ:s valda volatilitet och tradingavdelningen handlade på denna 

förhoppning. Några observerbara marknadsdata för värdering och redovisning av 

orealiserade resultat har dock inte använts. 

 

Sammanfattningsvis görs det gällande att riskavdelningens VEGA-analyser och 

granskningar av Edgen var adekvata metoder för att uppskatta skillnaden mellan 

marknadens värdering och den modellvärdering som HQ Bank tillämpade. Det görs 

vidare gällande att HQ Banks modellvärdering byggde på antaganden om framtida 

volatilitet, och inte på en volatilitet som gick att observera i marknaden. 

 

Myndighetsbeslut mot HQ AB, HQ Bank och Johan Dyrefors 

 

Finansinspektionen återkallade den 28 augusti 2010 HQ Banks banktillstånd. I 

beslutet uttalar Finansinspektionen bland annat att man funnit flera allvarliga brister 

i tradingverksamheten och att banken har värderat merparten av tradingportföljen 

med icke observerbara marknadsdata i nivå 3 och att banken felaktigt bokfört Dag 

1-resultat mot resultaträkningen. 

 

Stockholmsbörsens disciplinnämnd anmärkte i dess beslut från den 19 maj 2011 att 

HQ AB redovisat skillnader mellan teoretisk värdering och transaktionspriser, något 

som inte är tillåtet vid användning av verkligt värde i nivå 3 (IFRS 7). Enligt 

disciplinnämnden stod detta i strid med IAS 39 VT76 och VT76A. Det faktum att 

HQ i årsredovisningen gav till känna att Dag 1-resultat redovisades saknade enligt 

disciplinnämnden betydelse. 
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Slutligen har Revisorsnämnden fattat ett beslut i ett disciplinärende mot Johan 

Dyrefors. Av beslutsskälen framgår att även Revisorsnämnden ansåg att 

redovisningen av dag 1-resultat inte var förenlig med IAS 39 samt att Johan 

Dyrefors känt till detta. Revisorsnämnden godtog dock Johan Dyrefors bedömning 

att resultatföringen inte gav upphov till några fel i redovisningen.  

 

Tre olika instanser har således uttalat att HQ Banks redovisning av Dag 1-resultat 

inte har stått i överensstämmelse med IAS 39. 

 

Svindleriåtalet – uttalanden i koncernårsredovisningen 

 

När det gäller svindleriåtalet är detta uppdelat på fyra olika punkter.  

 

Den första punkten 2 a tar sikte på att HQ AB har redovisat ett felaktigt och för högt 

resultat. Detta har skett genom att redovisa så kallade dag 1-vinster direkt mot 

resultatet. 

 

Enligt IAS 39 VT76 och VT76A är det i och för sig tillåtet att redovisa vinster (och 

förluster) som inte ännu är realiserade. Som redan nämnts är en förutsättning för en 

sådan redovisning dock att tillgången värderas till ett marknadsvärde utifrån indata 

som utgörs av observerbara marknadsdata. Saknas sådant underlag får man antingen 

avvakta med värderingen till dess att vinsten realiseras, alternativt periodisera 

vinsten över tid. HQ AB har dock, i strid med IAS 39, redovisat hela det 

orealiserade resultatet utifrån icke observerbara marknadsdata, med följden att ett 

felaktigt och för högt resultat har redovisats. 

 

I koncernårsredovisningen för år 2009, VD-ord, anges att tradingen inte har varit 

tillfredsställande och att årets resultat uppgår till minus 29 miljoner kr. Detta 

resultat är fel och alldeles för högt. Detta framgår kanske främst av att HQ AB 
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samtidigt placerade 70 % av sina finansiella tillgångar i nivå 3 i årsredovisningen, 

vilket innebär att dessa tillgångar enligt IAS 39 inte får generera dag 1-resultat. 

 

En riktig löpande bokföring är en förutsättning för att årets resultat är rätt. HQ 

Banks bokföring var bristfällig, men genom resultatfiler erhållna av Carnegie, har 

det gått att identifiera ett antal tagna positioner, varav vissa omfattas av 

åtalspunkten 2 a, samt när dessa positioner togs av HQ Bank, domsbilaga 5. Det 

framgår av resultatfilerna att när det gäller positioner som utgör köpta positioner, så 

har dessa undervärderats med 427 miljoner kr. Utställda optioner har samtidigt 

övervärderats med 780 miljoner kr. Genom en analys av detta material kan 

konstateras att det sammanlagt blir en övervärdering i form av dag 1-resultat om 

cirka 353 miljoner kr. 

 

I slutet av december 2009 sänkte tradingavdelningen stegvis volatiliteten för ODAX 

mars 2010 från 27,5 %, först till 26 % och därefter till 25 %. Stefan Dahlbo och 

Mikael König ställde någon gång efter årsskiftet en fråga till riskavdelningen om 

vart den negativa resultateffekt om 80 miljoner kr (som dessa sänkningar föran-

ledde) hade tagit vägen. Riskavdelningen tog då fram en handling, domsbilaga 6, av 

vilken framgår att denna förlust kompenserades med ”vollavinster”. Dels togs en ny 

juniposition den 23 december 2009 (ODAX R5600) som gav en resultatvinst på 54 

miljoner kr, dels togs nya mars- och junipositioner den 30 december 2009, vilka 

efter teoretisk omvärdering gav en resultatvinst om sammanlagt cirka 25 miljoner kr 

(ODAX C5800 och F6200). Därmed var förlusten om 80 miljoner kr eliminerad. 

 

Tradingavdelningen tog därtill den 28 och 29 december 2009 nya marspositioner 

med dag 1-resultat om 14,5 miljoner kr i vinst (ODAX C6200). Den 29 december 

2009 togs även en ny juniposition som gav dag 1-vinst om 63,5 miljoner kr (ODAX 

R5300). Sammanlagt togs dag 1-vinster de fyra sista handelsdagarna 2009 med 

cirka 160 miljoner kr. 
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Väl framme vid årsskiftet 2009/10 så uppvisade en VEGA-analys på ATM-optionen 

att skillnaden mellan marknadsvärde och teoretiskt värde för innehavda ODAX-

positioner låg på 575 miljoner kr. Edgen var samtidigt 653 miljoner kr. 

 

I HQ AB:s koncernårsredovisning fanns en not 27, som skulle ange vilka indata 

som använts vid värderingen till verkligt värde av de finansiella instrumenten. 

Redovisningen i denna del ska som nämns ovan (IFRS 7 artikel 27A) göras i tre 

nivåer enligt en värderingshierarki. För det fall noterade priser på en aktiv marknad 

används vid värderingen så redovisas instrumentet i nivå 1. För det fall bolaget 

använder andra indata (än de som används i nivå 1) vid värderingen och dessa 

indata är observerbara, redovisas instrumentet i nivå 2. Slutligen, för det fall 

värderingen bygger på icke observerbara marknadsdata så redovisas instrumentet i 

nivå 3. 

 

Som framgår av bilden nedan har HQ AB i koncernårsredovisningens not 27 

redovisat ungefär 70 % av de finansiella tillgångarna och skulderna i nivå 3, d.v.s. 

värderingen för dessa instrument har enligt HQ AB skett på grundval av icke 

observerbara marknadsdata. Trots detta har samtliga Dag 1-resultat samtidigt 

bokförts direkt mot resultaträkningen, något som alltså endast får ske om det finns 

observerbara marknadsdata. Annorlunda uttryckt kan man säga att vinster och 

förluster som framräknats genom en värdering till verkligt värde på grundval av 

marknadsdata får bokföras mot resultatet endast om tillgångarna hör till nivå 1 eller 

2 i IFRS värderingshierarki (men inte nivå 3). 
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Sammanfattningsvis görs under denna punkt gällande att HQ AB i strid med IAS 39 

har redovisat ett felaktigt och för högt resultat avseende tradingen. Det görs 

gällande att de redovisade värdeförändringarna har framräknats på grundval av icke 

observerbara marknadsdata. Detta har varit vilseledande uppgifter ägnade att 

påverka bedömandet av HQ AB i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra 

skada. 

 

När det gäller åtalspunkten 2 b så tar den sikte på följande uttalande i koncernårs-

redovisningen. 

 

 

 

I denna text anges att HQ tillämpar en definition av aktiv marknad för att avgöra om 

ett visst instrument ska värderas utifrån publicerade prisnoteringar på den enligt 

definitionen aktiva marknaden, eller om värderingen ska ske genom en värderings-
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metod, t.ex. Black & Scholes. Denna information är vilseledande eftersom HQ inte 

har använt definitionen. I stället har samtliga finansiella instrument värderats med 

historisk volatilitet och Black & Scholes. Positionerna i domsbilaga 2 utgörs 

framför allt av ODAX-positioner som förfaller i januari 2010. Av dokumentet 

”Risks kontroll av tradings värdering 2009-12-30” framgår att marknaden för just 

dessa positioner var aktiv enligt HQ:s definition, men att tradingavdelningen likväl 

använde en teoretisk volatilitet om 22 %. Upplysningen om att definitionen av aktiv 

marknad har använts är således, åtminstone beträffande dessa positioner, 

vilseledande och detta har varit ägnat att påverka bedömandet av HQ AB i 

ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada. Utöver angivna ODAX-

optioner omfattar denna åtalspunkt även optioner som avser Nokiaaktien. 

 

När det sedan gäller åtalspunkten 2 c så tar den sikte på samma optioner som i 

åtalspunkten 2 a (domsbilaga 1). På sidan 46, i not 1 till koncernårsredovisningen 

sägs att HQ AB följer IAS 39. Upplysningen om att HQ AB följer IAS 39 är 

felaktig och vilseledande. I stället borde upplysts om att redovisningen av dag 1-

resultat stod i strid med IAS 39. I två utkast till 2009 års koncernårsredovisning 

fanns följande texter: 

 

 

 

respektive 
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Den första texten ovan motsvarade den som fanns med i koncernårsredovisningen 

för 2008. Inför revisionen 2009 ansåg KPMG att en sådan skrivning fortsättningsvis 

krävde en verifiering av att dag 1-resultatet inte var materiellt, d.v.s. att det fel som 

redovisningen av dag 1-resultatet föranledde verkligen var försumbart. I den slutliga 

versionen för år 2009 strök HQ AB dock denna passage helt, och beskrivningen av 

dag 1-resultat begränsades enligt texten nedan: 

 

  

 

 

Det faktum att frågan om dag 1-resultatets väsentlighet över huvud taget 

diskuterades liksom att frågan om periodisering var uppe, visar att anställda inom 

HQ förstod att detta resultat var framräknat med hjälp av annat än observerbara 

marknadsdata. Optionerna i domsbilaga 1 har värderats med icke observerbara 

marknadsdata. Detta har varit i strid med IAS 39. Att ange att man följer IAS 39 är 
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följaktligen vilseledande och ägnat att påverka bedömandet av HQ AB i ekonomiskt 

hänseende och därigenom medföra skada. 

 

När det därefter gäller åtalspunkten 2 d så tar den sikte på regelverket IFRS 7 artikel 

27A-B. I artikel 27A anges som redan nämnts att ett bolag ska klassificera sina 

finansiella instrument i tre nivåer utifrån vilka indata som instrumenten har 

värderats med. Syftet med denna reglering är att göra det transparent hur ett företag 

värderar sina finansiella tillgångar och på så sätt för läsaren göra det möjligt att 

avgöra hur tillförlitlig värderingen är. Därför anges i artikel 27A att tillgångar som 

har värderats utifrån noterade priser på en aktiv marknad ska placeras i nivå 1, 

vilket alltså får anses motsvara den mest ”tillförlitliga” nivån i värderingshierarkin. 

I nivå 2 placeras tillgångar som värderas utifrån andra indata än de som anges i nivå 

1, men som likväl är observerbara för tillgången. I den tredje och följaktligen minst 

tillförlitliga nivån placeras instrument som värderas på indata som inte utgör 

observerbara marknadsdata enligt nivå 1 eller 2 (icke observerbara marknadsdata).  

 

När nivåindelningen är klar ska företaget enligt artikel 27B lämna en rad tilläggs-

upplysningar hänförliga till nivåindelningen (underpunkterna a-e). Det görs 

gällande att dessa upplysningar i princip saknas i HQ AB:s koncernredovisning. Det 

centrala är dock att det saknas upplysningar enligt artikel 27B (d). Enligt denna 

underpunkt ska företaget ange hur stor del av resultatet avseende ”nivå 3-tillgångar” 

som utgörs av innehavda positioner. Om det finns ett resultat som är hänförligt till 

nivå 3-tillgångar innehavda vid årets slut så ska denna del av resultatet till belopp 

redovisas liksom var detta resultat finns i årsredovisningen. 

 

Hade HQ lämnat en upplysning enligt artikel 27B (d) hade det framgått dels att de 

vid årsskiftet innehavda ”nivå 3-tillgångarna” som återfinns i domsbilaga 3, hade 

föranlett orealiserade dag 1-resultat, dels hur stor denna del av resultatet var samt 

dels var i koncernårsredovisningen detta delbelopp fanns. Avsaknaden av 
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upplysningar enligt artikel 27B är följaktligen vilseledande och ägnad att påverka 

bedömandet av HQ AB i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada. 

 

Beträffande HQ Banks metod för nivåindelning framgår det av ett styrelseprotokoll 

från den 28 januari 2010 att HQ valde nivå 2 om den valda teoretiska volatiliteten 

avvek mindre än 10 % från den implicita, och nivå 3 om den avvek mer än 10 %. 

Denna tumregel och metod använder inte några marknadsdata över huvud taget. Det 

kan alltså konstateras att tumregeln ledde till att cirka 70 % av tillgångarna 

hamnade i nivå 3. Hade nivåindelningen i stället gjorts utifrån hur HQ Bank 

verkligen värderade sina tillgångar, hade samtliga tillgångar hamnat i nivå 3, d.v.s. i 

nivån för tillgångar värderade med icke observerbara marknadsdata.  

 

HQ AB har saknat instruktioner och metoder för att uppfylla IFRS 7 artikel 27B. I 

ett mejl från Nina Hernberg till Agneta Norgren, båda på riskavdelningen, 

bifogades ett utkast till årsredovisning där det var förberett för att fylla i siffror 

enligt den nu aktuella punkten (bl.a. en s.k. känslighetsanalys), men detta skedde 

aldrig och några upplysningar lämnades som sagt inte heller i den slutliga 

koncernårsredovisningen. 

 

När det slutligen gäller åtalspunkten 3 så är denna uppbyggd på samma sätt som 

åtalspunkten 2 a. Den vilseledande uppgiften lämnades i Q1-rapporten 2010 och 

framgår av följande två stycken: 
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respektive 

 

 

 

Även beträffande första kvartalet 2010 användes teoretisk volatilitet trots att 

marknaden för vissa instrument nu var aktiva. Av en mejlväxling den 17-18 februari 

2010 mellan Agneta Norgren och Fredrik Crafoord framgår att Agneta Norgren ber 

Fredrik Crafoord att se över värderingen för de derivat som har en aktiv prisbild, 

d.v.s. där marknaden är aktiv. Fredrik Crafoord replikerar att detta skulle ge kraftiga 

slag i resultatet vilket ”inte gynnar någon”. Agneta Norgren bad några dagar 

därefter Fredrik Crafoord på nytt att se över värderingen för ODAX mars och 

uppgav att skillnaden mellan marknadspris och HQ:s teoretiska pris var 80 miljoner 

kr i HQ:s favör. Mikael König bad då riskavdelningen att låta Fredrik Crafoord 

arbeta ostört. 

 

De positioner som avses med åtalspunkten 3 framgår av domsbilaga 4. Positionerna 

innehades den 31 mars 2010 och värderades (Black & Scholes) med 20 % volatilitet 

avseende ODAX juni och med 17 % avseende ODAX december. Detta har lett till 

ett för högt resultat. En VEGA-analys på ODAX juni på instrumentnivå visar ett för 

högt resultat med cirka 278 miljoner kr, och motsvarande för ODAX december är 

cirka 255 miljoner kr. 

 

Åtalet för grovt bokföringsbrott – verifikationer saknas eller är bristfälliga 

 

Åtalspunkten 1 om bokföringsbrott tar sikte på följande förhållanden i HQ Bank. 

Alla förändringar av storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet 
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som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden utgör affärs-

händelser. Då ska det enligt 5 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) finnas en 

verifikation för affärshändelsen. Enligt 5 kap. 7 § bokföringslagen ska 

verifikationen ange när den är sammanställd, när affärshändelsen inträffat, vad 

denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. Det görs 

gällande att de omvärderingar som HQ Bank har gjort av sitt tradinglager utgör 

affärshändelser som det saknas verifikationer för, alternativt att de verifikationer 

som finns är bristfälliga. 

 

Varje månad upprättade HQ AB:s ekonomiavdelning en bokföringsorder, där såväl 

realiserade som orealiserade vinster ingick. De positioner som hade stängts 

genererade en realiserad vinst eller förlust, som flöt in i bokföringsordern. Därtill 

värderades även innehavda positioner, vilket som redan nämnts genererade ett dag 

1-resultat. När det gäller de orealiserade resultaten utgjordes dessa av en jämförelse 

mellan föregående månads ingående balans och den vid månadsskiftet utgående 

balansen. HQ Bank värderade då om sina tillgångar utifrån tradingstrategin. De 

orealiserade vinster och förluster som rent faktiskt uppstod bestod av skillnaden 

mellan anskaffningspriserna för HQ Banks positioner på optionsmarkanden, och det 

värde som den av HQ valda volatiliteten gav för samma instrument.  

 

Bokföringsordern innehöll endast ett totalbelopp av dessa realiserade och 

orealiserade resultat. Hur resultatet varje månad faktiskt var framräknat, saknas det 

handlingar som visar. 

 

Att det saknats handlingar framgår av det svar som HQ Bank lämnade till 

Finansinspektionen under sommaren 2010. Finansinspektionen frågade då vilken 

resultateffekt dag 1-resultaten hade haft vid årsskiftet 2009/10. Banken svarade att 

det kunde man tyvärr inte svara på, eftersom det p.g.a. metodproblem inte varit 

möjligt att ta fram sådan information. 
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Det är alltså dels de löpande omvärderingar som tradingavdelningen gjorde när en 

position togs, dels de omvärderingar som därefter gjordes under innehavstiden som 

påstås utgöra affärshändelser och som därmed ska verifieras enligt bokföringslagen. 

Eftersom affärshändelsen beror på HQ Banks tillämpning av IAS 39 så måste det av 

verifikationen framgå hur resultatet har beräknats. 

 

Det framgår inte av bokföringen om förändringen av optionernas värde bygger på 

noterade priser, på andra observerbara marknadsdata eller på icke observerbara 

marknadsdata. Eftersom dessa uppgifter saknas i bokföringen går det inte att 

bedöma om tradingresultatet är riktigt, eftersom möjligheten att bokföra hela 

resultatet mot resultaträkningen är beroende av vilka indata enligt värderings-

hierarkin i IAS 39 som banken använder. 

 

Huvudsakskriteriet är uppfyllt. De orealiserade delarna av resultatet har uppgått till 

mycket stora belopp, både i förhållande till tradingens resultat och till årsresultatet 

för hela HQ-koncernen. 

 

KPMG:s olika granskningar av HQ-koncernen 

 

Utöver den huvudansvarige revisorn Johan Dyrefors anlitade HQ redovisnings-

experter löpande som granskade redovisningen i förhållande till IAS 39 och IFRS 7. 

 

Det finns en daterad handling den 21 januari 2009 från KPMG, benämnd 

”Granskning av värdering till verkligt värde av finansiella instrument”. Denna 

handling ingick i revisionen för år 2008. Kontaktperson för handlingen var bland 

andra redovisningsexperten Anders Torgander. I rapporten beskrivs HQ:s valda 

värderingsmodell och nivåindelning. Bland annat sägs att HQ utan avvikelse 

tillämpar nivå 3 (år 2008) ”vilket ur ett formellt perspektiv är felaktigt.” Det sägs 

också att det hos HQ finns ett stort behov av anpassning till IAS 39 och IFRS. 

Slutsatsen blev att det fanns formella regelavvikelser i flera avseenden, bland annat 
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att teoretisk värdering användes även när en aktiv marknad fanns, att tekniken 

byggde på icke observerbara marknadsdata och att tekniken felaktigt byggde på ett 

antagande om rak volatilitet. I rapporten rekommenderades HQ att säkerställa att 

gällande regelverk ska följas när det gäller värdering av finansiella instrument, 

vilket krävde att HQ förändrade sina riktlinjer, processer och rutiner. 

 

I juli 2009 hölls ett möte mellan KPMG och HQ:s riskavdelning. Av mötes-

anteckningar framgår att portföljavvecklingen pågick och att merparten av 

positionerna skulle vara utsläckta vid årets slut.  

 

Ett ytterligare möte hölls i september 2009, där Mattias Arnelund från 

ekonomiavdelningen uppgav att avvecklingen gick enligt plan och att HQ Bank, 

beträffande harmonisering till IAS 39, ville ”sitta stilla i båten” d.v.s. inte förändra 

sin dittills tillämpade värderingsteknik, trots att IAS 39 påbjöd detta. 

 

Nästa möte med KPMG hölls i oktober 2009. KPMG lämnade vid detta möte en rad 

rekommendationer. Av mötesanteckningar framgår att bankens styrelse fått en 

genomgång av problemställningen med IAS 39 och IFRS 7, och att denna 

genomgång gjordes på ett styrelsemöte i banken den 13 oktober 2009. Det framgår 

vidare att den avvecklingsplan som dittills kommunicerats till KPMG nu hade 

avstannat, d.v.s. Fredrik Crafoord hade börjat ta nya positioner. De anvisningar och 

rekommendationer som KPMG dittills lämnat hade inte heller följts, även om viss 

back-testing av värderingarna hade skett. Peter Svensson på KPMG avslutade med 

att KPMG inför kommande årsskifte inte kunde acceptera att åtgärderna inte 

rättades till. 

 

Möten hölls även i november 2009 där KPMG för HQ Bank underströk vikten av 

att banken fortsatte att komplettera dess värderingsprinciper. 
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I januari 2010 hölls ett nytt KPMG-möte. Av anteckningarna framgår att 

tradingportföljen hade en stor exponering och att styrelsen var informerad, vilket 

enligt KPMG var viktigt eftersom det är styrelsen som ytterst ansvarar för bankens 

risktagande. Vidare framhölls att det var positivt att Mats Qviberg och Stefan 

Dahlbo haft personliga genomgångar med riskavdelningen om värderingarna av 

tradingportföljen. 

 

I mars 2010 gjordes en ny uppföljning där bland andra Anders Torgander var 

inblandad. Syftet med granskningen var att verifiera att HQ Bank värderade 

optioner i enlighet med IAS 39 inför koncernårsredovisningen för 2009. Samma 

kritiska iakttagelser som hade gjorts vid granskningen för år 2008 upprepades nu. 

Den enda förändringen jämfört med år 2008 var att HQ Bank under 2009 hade gjort 

en indelning i tre nivåer enligt IFRS 7. Värderingshierarkin var visserligen en helt 

ny regel som precis hade trätt i kraft. HQ Banks framtagna definition av aktiv 

marknad användes dock inte för att placera de finansiella tillgångarna i nivåer, d.v.s. 

den redovisade definitionen återspeglade inte hur värderingen faktiskt hade skett, 

vilket ju är själva poängen med nivåindelningen. Värderingen av samtliga tillgångar 

utgick i stället ifrån teoretisk värdering. Som ett led i denna granskning 

kontrollerade KPMG även Edgen. KPMG noterade därvid en successiv ökning av 

Edgen under 2009 och att den vid årets slut för det totala innehavet av finansiella 

instrument landade på 281 miljoner kr. KPMG ansåg att detta skulle kunna tolkas 

som att portföljen var konstant övervärderad. KPMG lämnade ånyo en rad 

rekommendationer till HQ kring värdering och redovisning, samt påpekade att 

förändringsbenägenheten hittills hade varit låg på HQ.  

 

Allt detta visar att KMPG:s redovisningsexperter ansåg att HQ:s värderingsteknik 

och tillämpning av IAS 39 och IFRS 7 inte höll måttet. 
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Den subjektiva delen 

 

Utöver vad som redan angetts ovan beträffande de tilltalades insikter finns det en 

rad tillkommande omständigheter som visar att de subjektiva rekvisiten för 

bokföringsbrott och svindleri är uppfyllda. Dessa omständigheter redogörs för i det 

följande. 

 

För att förstå vilken insikt de tilltalade hade under 2010 och dessförinnan är det 

viktigt att kort redogöra för vissa finansiella händelser i omvärlden. 

 

Under år 2007 minskade Carnegie, som dittills varit en stor aktör när det gäller 

handel med optioner, sin marknadsandel på optionsmarknaden. Detta ledde till att 

optionsmarknaden i Sverige blev mindre likvid och att förutsättningarna för HQ 

Banks optionshandel försvårades. Finanskrisen under år 2008 och konkursen i 

Lehman Brothers m.m. försämrade marknadsförutsättningarna ytterligare.  

Den isländska banken Glitnir nationaliserades och dess svenska gren köptes upp av 

HQ Bank. I samband med detta begärde Mats Qviberg att dagligen få trading-

resultatet skickat till sig via sms. Carnegie förlorade sitt banktillstånd i november 

2008. Börsen gick ned medan volatiliteten gick upp och osäkerheten på marknaden 

ökade. 

 

I not 1 ”bokslutskommentarer och redovisningsprinciper” i HQ AB:s koncernårs-

redovisning för 2009 uttalas att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

IFRS. Det sägs också att upprättandet av de finansiella rapporterna kräver att 

företagsledningen gör bedömningar, uppskattningar samt gör antaganden som 

påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av 

tillgångar och skulder. Det sägs vidare att bestämning av verkligt värde för 

finansiella instrument omfattar kritiska bedömningar bland annat av om marknaden 

är aktiv eller inte samt av vilka marknadsparametrar som är observerbara. 
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Skrivningarna i årsredovisningen visar att företagsledningen i HQ AB och HQ Bank 

känt till vilka krav som uppställs i IAS 39 och IFRS 7. 

 

Som nämnts ovan anger koncernårsredovisningen HQ AB:s definition av aktiv 

marknad. Vidare förklaras i årsredovisningen hur HQ AB värderar och resultatför 

optioner när det inte föreligger en aktiv marknad. Bland annat framgår att HQ AB 

redovisar så kallade dag 1-resultat trots att en teoretisk värderingsmodell används.  

 

Det faktum att HQ AB inte har tillämpat definitionen på aktiv marknad och inte 

heller hörsammat KPMG:s propåer om att följa IAS 39 och IFRS 7, visar på 

vetskap hos de tilltalade. Det framgår t.ex. inte av någon instruktion eller liknande 

(annat än i koncernårsredovisningen) hur aktiv marknad närmare ska bedömas. 

 

Av not 27 i årsredovisningen framgår att cirka 70 % av de finansiella tillgångarna 

har värderats i nivå 3, d.v.s. HQ-ledningen har känt till att värderingen har utgått 

från icke observerbara marknadsdata. 

 

Ett utkast till årsredovisning mejlades den 15 mars 2010 från ekonomiavdelningen 

till riskavdelningen. I den del av utkastet som beskriver resultatföringen av dag 1-

resultat finns följande mening: ”En periodisering av dag 1-resultatet över 

kontraktets löptid har givet handelns omfattning inte bedömts som väsentlig.” Det 

görs gällande att denna korrespondens visar att HQ AB förstod att värderingen 

utgick från icke observerbara marknadsdata, eftersom periodisering över huvud 

taget diskuteras. 

 

HQ Bank skriver vidare i ett yttrande till Finansinspektionen den 27 juli 2010 

genom bland andra Stefan Dahlbo att banken i sista hand använde historisk 

volatilitet om ”kriterierna för observerbara marknadspriser” inte var uppfyllda. 

Även detta ger intrycket av att ledningen i HQ Bank förstod att den historiska 

volatiliteten inte utgjorde observerbara marknadsdata. 
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I en bilaga till det nyss nämnda yttrandet uttalas vidare att den initiala 

redovisningen för ett instrument ibland har utgått från historisk volatilitet, men att 

instrumentet därefter har värderats utifrån den aktuella implicita volatiliteten. HQ 

bank skriver beträffande dessa instrument att det ”varit en utmaning att identifiera 

den tidpunkt vid vilken inslaget av implicit volatilitet är tillräckligt stort för att det 

dag 1-resultat som reserverades initialt ska kunna resultatföras.” Det faktum att HQ 

Bank över huvud taget diskuterar att resultatet ska reserveras, ger intrycket av att 

HQ Bank ansåg att den historiska volatiliteten var icke observerbar marknadsdata 

som inte fick ligga till grund för resultatföring. 

 

Av de KPMG-möten som hållits samt därtill knuten dokumentation framgår att 

såväl Johan Dyrefors som HQ-ledningen har varit fullt införstådd med att 

resultatföringen stred mot IAS 39. Av styrelseprotokoll i HQ AB och i HQ Bank 

kan utläsas att riskavdelningens och KPMG:s rapporter har föredragits för 

styrelserna. 

 

Den 29 januari 2009 hölls styrelsemöte i HQ AB. Vid detta möte föredrog Curt 

Lönnström en rapport från revisionsutskottet där det sägs att HQ:s teoretiska 

värdering av långa positioner inte står i ”överensstämmelse med IFRS”, men att 

revisorerna har accepterat detta under förutsättning att det beskrivs utförligt i 

årsredovisningen. Även Johan Dyrefors, som delvis deltog på mötet, lämnade 

liknande synpunkter, t.ex. att HQ borde undvika historisk och rak volatilitet för 

värderingen i den externa finansiella rapporteringen. 

 

Av protokoll från styrelsemötet i HQ Bank den 24 mars 2009 framgår att Over 

night-risken (ONR) vid ett flertal tillfällen hade överskridits av trading. ONR var 

det mandat som trading fick handla inom och uttrycktes i det antal kronor som totalt 

fick riskeras över en dag. Även frågan om IAS 39 var uppe på styrelsemötet. ONR 

kunde höjas efter äskande från tradingavdelningen. Innan styrelsen fattade beslut 

fick riskavdelningen lämna synpunkter på höjningen. 
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Under juli månad äskade Fredrik Crafoord höjd limit för ONR. Agneta Norgren på 

riskavdelningen efterfrågade då mer information från Fredrik Crafoord. Detta finns 

återgivet i en mejlslinga. Per Börgesson på riskavdelningen redovisade också 

tradings limitöverdrag i ett mejl den 5 augusti 2009. Detta mejl gick till bland andra 

Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König och Curt Lönnström. Mats Qviberg 

svarade på mejlet. På det efterföljande styrelsemötet i HQ Bank den 18 augusti 

2009 höjdes ONR samt bruttosäkerhetsbeloppet. Vid mötet visade riskavdelningen 

upp en VEGA-analys där de ODAX-optioner som hade lång tid kvar till lösen 

visade upp stora differenser mellan teoretisk värdering och den värdering som 

VEGA-analysen gav. Samma dag hölls styrelsemöte i HQ AB där Mikael König 

redogjorde för tradingportföljen. Detta visar att tradingavdelningen redan i augusti 

2009 hade problem med risken i FC-portföljen och att Mats Qviberg och övriga 

tilltalade hade kännedom om detta. 

 

Under september 2009 planerades ett möte i HQ:s revisionsutskott. Inför mötet 

finns bevarad mejlkorrepsondens där det framgår att Mikael König och Curt 

Lönnström har begärt in underlag från Agneta Norgren om vad det skulle kosta att 

stänga FC-portföljen. Såvitt har framkommit blev det endast ett informellt möte 

med vissa ledamöter i revisionsutskottet. På detta möte konstaterades att det var 

stora differenser mellan ODAX-positionernas teoretiska värde och marknadsvärdet. 

Det framgår vidare av samma mejlkorrespondens samt av Curt Lönnströms 

anteckningar att Mikael König inte var tillfreds med den utredning som 

riskavdelningen hade tagit fram inför mötet. 

 

Någon gång efter det informella septembermötet tog Curt Lönnström kontakt med 

Mats Qviberg för att diskutera tradingen. De båda träffades hemma hos Curt 

Lönnström och vad som avhandlades dem emellan finns återgivet i en promemoria 

”Om tradingportföljens värdering”, som Curt Lönnström har upprättat i efterhand. 

Av promemorian framgår att Curt Lönnström är orolig för värderingen, att nya 
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positioner har tagits trots att portföljen ska avvecklas och att de ökade risklimiterna 

är en varningssignal. 

 

Under september mejlar Fredrik Crafoord också till Mats Qviberg. Fredrik Crafoord 

lämnar i mejlen detaljerad information till Mats Qviberg om tradingen, vilket visar 

att Mats Qviberg var direkt involverad i denna. Fredrik Crafoord skickade också 

dagligen sms till Mats Qviberg om vilka dag 1-resultat som hade gjorts. 

 

Den 5 oktober 2009 hölls ett möte i revisionsutskottet. Av protokollet framgår att 

värderingsfrågan var uppe till diskussion. Med på mötet var bland andra Mikael 

König, Curt Lönnström och Stefan Dahlbo. 

 

På ett styrelsemöte i HQ AB den 12 oktober 2009 redogjorde Curt Lönnström för 

tradingportföljen och att värderingen av de långa positionerna saknade ”relevanta 

marknadsdata”. Mats Qviberg, Stefan Dahlbo och Mikael König deltog i mötet. 

Dagen därpå hölls styrelsemöte i HQ Bank. På mötet höjdes ONR, vilket visar att 

ledningen i banken kände till att avvecklingen nu hade avstannat. Vidare 

konstaterades att det var stora diffar mellan teoretisk värdering och marknads-

värdering beträffande innehavda ODAX- och OMX-positioner och att reglerna i 

IAS 39 kunde innebära ”diskussioner med revisorerna om värderingen vid 

årsskiftet”. 

 

Som redan har nämnts ovan så hölls det under 2009 ett flertal möten mellan 

riskavdelningen och KPMG, där IAS 39 och IFRS 7-regelverket diskuterades. 

Dessa möten återrapporterades till styrelserna i HQ AB och HQ Bank. 

Den 25 november 2009 hölls styrelsemöte i HQ Bank varpå ONR höjdes på nytt. 

Riskavdelningen rapporterade sedvanligt till styrelsen och underströk bland annat 

att historisk volatilitet endast bör användas i ”undantagsfall” vid värdering av 

finansiella tillgångar. 
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Den 1 december 2009 hölls styrelsemöte i HQ AB där en rapport från revisions-

utskottet lades fram. Återigen var frågan om teoretisk värdering aktuell. 

 

Det bör påpekas att HQ Banks eget kapital per den 31 december 2009 var 561 

miljoner kr. Samtidigt var man i HQ-ledningen beredd att förlora 150 miljoner kr 

över natt, genom att acceptera Fredrik Crafoords begäran om höjning av ONR. 

 

I slutet av 2009 tog Fredrik Crafoord nya positioner vilket neutraliserade vissa 

negativa resultat som annars hade påverkat årsredovisningen. I ett mejl till Nina 

Hernberg skriver Fredrik Crafoord bland annat att han ”utnyttjade skewen” för att 

minska värderingsrisken i mars, något som enligt Fredrik Crafoord var sanktionerat 

av Stefan Dahlbo. Fredrik Crafoord handlade här med ODAX junioptioner på 25 % 

volatilitet, men värderade samma instrument med teoretisk volatilitet på 20 %. 

 

Efter årsskiftet träffades Curt Lönnström och Johan Dyrefors i anledning av ett 

kommande möte i HQ:s revisionsutskott. Curt Lönnström antecknade vad som 

avhandlades vid mötet. Av anteckningarna framgår att värderingen av marsförfallet 

var ifrågasatt, eftersom volatiliteten var satt till 25 %. Som redan har nämnts 

innebar det stora värderings- och resultatfördelar för tradingen. 

 

Den 15 januari 2010 hölls ett möte mellan KPMG och riskavdelningen. Av 

protokollet framgår att ”koncernens högsta ledning, det vill säga Mats Qviberg, 

Stefan Dahlbo och Mikael König, har gått igenom både Tradings och Risk 

värderingar per Q4.” 

 

Den 27 januari 2010 mejlade Mattias Arnelund ett utkast till revision av årsbokslut 

till bland andra Stefan Dahlbo och Curt Lönnström. I detta utkast stod att dag 1-

resultat inte hade identifierats och därmed inte heller hade periodiserats över 

instrumentets löptid. KPMG:s rekommendation till HQ AB var enligt detta utkast 
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att överväga att frångå antagandet om rak volatilitet samt att utvärdera om det gick 

att införa en rutin som fångar upp dag 1-resultaten.  

 

Mikael König bad i detta skede riskavdelningen om att ta fram underlag beträffande 

vilka resultateffekter som valet mellan teoretisk och implicit volatilitet kunde ge. 

Per Börgesson levererade sådant underlag i form av ett stapeldiagram där 

värderingsskillnaderna beträffande ODAX med förfall mars, juni och december 

2010 framgick. 

 

På styrelsemöte i HQ Bank den 28 januari 2010 diskuterades värderingen ånyo. 

Riskavdelningen framförde att ett medvetet avsteg gjordes från IAS 39. 

Revisionsutskottet rapporterade också på mötet genom Curt Lönnström som 

framhöll att det svåra värderingsområdet i bokslutet var tradingen. 

 

Dagen därpå hölls styrelsemöte i HQ AB där Johan Dyrefors avlämnade rapport för 

2009 års revision. I rapporten sägs att HQ Banks ledning är medveten om att den 

tillämpade värderingsprincipen i HQ innebar ett visst avsteg från en 

bokstavstolkning av IAS principer. Rekommendationerna om att överväga 

alternativa värderingsmodeller samt att frångå rak volatilitet upprepades. Curt 

Lönnström rapporterade också på mötet enligt ovan. Styrelsen beslöt att dela ut sex 

kr per aktie till aktieägarna. 

 

Under slutet av februari 2010 började SEB ställa strängare krav på de av HQ Bank 

för tradingen ställda säkerheterna. Olle Westring på SEB ansåg att HQ Banks risk 

var sådan att den borde tas ned. Anledningen till oron på SEB var att man där 

använde marknadspriser och då kunde iaktta stora skillnader jämfört med HQ 

Banks värdering. 

 

Från den 2 mars 2010 finns ett utkast från KPMG rubricerat ”Synpunkter på utkast 

till årsredovisning för HQ 2009 version 2010-03-01”. I detta dokument gör Anders 
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Torgander flera allvarliga anmärkningar på utkastet till årsredovisning. Anders 

Torgander använde därvid en graderingsskala 1-5, där en fyra eller femma innebar 

”allvarliga avsteg” från IFRS som KPMG inte kunde acceptera. När det gällde 

bestämning av verkligt värde för finansiella instrument ansåg Anders Torgander att 

HQ:s värderingsmodell inte var förenligt med IAS 39, därför att HQ använde rak 

och historisk volatilitet. Anders Torgander graderade anmärkningarna i den delen 

till fyra av fem, d.v.s. allvarliga avsteg från regelverket. Även HQ:s nivåindelning 

var bristfällig eftersom den inte speglade hur värderingen faktiskt hade gått tillväga. 

Anders Torgander graderade anmärkningen i den delen till tre av fem på skalan. 

 

I anledning av detta ansåg KPMG:s IFRS-ansvarige, Göran Arnell, sig inte kunna 

godkänna årsredovisningen samt förutskickade detta till Johan Dyrefors i ett mejl 

den 9 mars 2010. 

 

Även Johan Dyrefors har enligt egen uppgift lämnad till Finansinspektionen, inför 

årsbokslutet granskat volatiliteterna för ODAX mars och juni 2010. Han har i sitt 

svar till Finansinspektionen uppgett sig ha ”härlett” volatiliteter utifrån de mest 

aktiva instrumenten, och då kommit fram till att tradingavdelningens värdering av 

mars 2010 stämde väl med observerbara marknadsdata, medan junioptionen 

uppvisade en skillnad på (till HQ:s fördel) med 145 miljoner kr, men att skillnaden 

satt i relation till hela portföljinnehavet endast var cirka 12 %. Johan Dyrefors har 

alltså förstått att det fanns en värderingsskillnad i årsredovisningen, att värderingen 

och resultatet grundande sig på icke observerbara marknadsdata och att detta var 

vilseledande. Det är dessa 145 miljoner kr som utgör den nedre siffran i det av 

åklagaren påstådda felintervallet. 

 

Den slutliga revisorsgranskningen är daterad den 10 mars 2010. Även om kritiken 

nu var något nedtonad slås likväl fast att HQ Bank måste stämma av sina teoretiska 

värderingar mot priser i marknaden. 
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Den 16 mars 2010 mejlade Tamer Torun till Nina Hernberg, Agneta Norgren och 

Fredrik Crafoord i anledning av årsredovisningen. I mejlet diskuterades skrivningen 

om dag 1-resultatet kunde anses ”väsentligt”. Tamer Torun svarade att ”rakvolla-

värderingen” påverkar resultatet väsentligt. Huruvida årsredovisningen då redan var 

underskriven av de tilltalade har inte kunnat klarläggas. 

 

Den 23 mars 2010 mejlade Mats Qviberg till Fredrik Crafoord i anledning av ett 

kundklagomål. Klagomålet gällde tradingavdelningens verksamhet, vilket visar att 

Mats Qviberg var direkt involverad i denna. 

 

Den 10 april 2010 mejlade Mats Qviberg till Fredrik Crafoord, Mikael König och 

Stefan Dahlbo. I mejlen fanns filer relaterade till tradingen, bland annat information 

om limitöverdrag, vilket visar att Mats Qviberg, Mikael König och Stefan Dahlbo 

var involverade i tradingen.  

 

Den 13 april 2010 hölls styrelsemöte i HQ Bank. Av bilagor till mötesprotokollet 

framgår att riskavdelningen dels ansåg att limitöverdragen för perioden varit för 

stora, dels att riskavdelningen ansåg sig underbemannad. 

 

Den 15 april 2010 hölls styrelsemöte i HQ AB. På mötet valdes Catharina 

Lagerstam in i styrelsen. Samtidigt tillsattes den så kallade avvecklingsgruppen där 

Catharina Lagerstam, Stefan Dahlbo och Curt Lönnström kom att ingå. Vidare 

genomgicks Q1-rapporten. 

 

Som redan har nämnts framförde Catharina Lagerstam på det extra styrelsemötet i 

HQ AB den 17 maj 2010 åsikten att HQ Bank borde ompröva principerna för hur 

tradingportföljen värderades, men att denna åsikt inte vann gehör hos övriga 

styrelseledamöter. Inför det mötet arbetade Catharina Lagerstam fram ett 

presentationsmaterial. Det är visserligen oklart om och i så fall i vilken utsträckning 

hennes material föredrogs på mötet. Av materialet framgår dock att hon ansåg att 

65



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2016-06-21 

B 15982-11 

 

 

 

 

 

 

HQ:s värderingsmetod kunde liknas vid en ”sedelpress”, d.v.s. att man genom att 

välja en viss volatilitet kunde välja i princip vilket värde som helst. 

 

Sammantaget visar ovanstående att de tilltalade har varit mycket väl införstådda 

med att resultatföringen av dag 1-resultat har stått i strid med IAS 39, att ingen i 

HQ-ledningen ansåg att värdering och resultatföring borde ändras, att värderingen 

ledde till ett för högt resultat för både årsredovisningen 2009 och Q1-rapporten 

2010 och att HQ AB:s externa redovisning varken var förenlig med IAS 39 eller 

med IFRS 7. Samma omständigheter visar att Stefan Dahlbo, Mikael König och 

Curt Lönnström var medvetna om att de åsidosatte bokföringsskyldigheten enligt 

bokföringslagen. 

 

4.2 Johan Dyrefors sakframställning 

 

Allmänt 

 

Åklagarens hållning i målet vilar dels på en missuppfattning om gällande regelverk, 

dels på en ovilja att ta del av de handlingar och utredningar som försvaret har lagt 

fram under förundersökningen och inför tingsrätten. Åklagaren har medvetet valt att 

inte påstå att tradinglagret har varit felaktigt värderat, utan i stället begränsat sig till 

att påstå metodfel i resultatföringen. 

 

Den resultatföring som har skett i HQ Bank har skett i enlighet med IAS 39. 

Resultatföringen har inte gett upphov till något felaktigt eller för högt resultat. HQ 

Banks årsredovisning har i stället varit förenlig med kraven enligt IAS 39 och 

IFRS 7, d.v.s. de redovisningsstandarder som gällde vid tidpunkten för de åtalade 

gärningarna. 
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Åklagaren har, i stället för att utreda vad som verkligen gäller enligt IAS 39, helt 

valt att ta rygg på besluten från Finansinspektionen och Börsens disciplinnämnd. 

Dessa beslut vilar dock på samma tankefel beträffande IAS 39 som åklagaren nu 

bygger åtalet på. 

 

Johan Dyrefors revision av HQ Banks årsredovisning har prövats av Revisors-

nämnden. Nämnden kom fram till att Johan Dyrefors inte begick något fel när han 

avgav en ren revisionsberättelse. Någon ny utredning eller nytt underlag jämfört 

med vad som lades fram inför Revisorsnämnden har inte presenterats av åklagaren. 

Johan Dyrefors har – i motstats till vad åklagaren påstår – haft en skyldighet att 

avge just den revisionsberättelse som han avgett. 

 

Åklagaren har medvetet valt att inte ifrågasätta värderingen av tradingportföljen. 

Anledningen till detta är uppenbar; det fanns inget värderingsfel. Åklagaren har inte 

heller tillnärmelsevis kunnat precisera hur stort det påstådda felet i resultatet skulle 

vara, annat än att ange ett intervall på 145-615 miljoner kr, d.v.s. ett intervall som är 

mycket osäkert och därmed mycket svårt för försvaret att över huvud taget bemöta. 

 

Rättsliga invändningar mot åtalet 

 

Beträffande samtliga åtalspunkter bestrids förekomsten av fel eller brister som kan 

anses vara vilseledande. Det bestrids sålunda att det föreligger felaktiga uppgifter i 

årsredovisningen som är ägnade att påverka bedömandet av HQ AB i ekonomiskt 

hänseende och kunnat medföra ekonomisk skada till betydande belopp för den 

allmänhet som förvärvat eller skulle komma att förvärva aktier i HQ AB. Det 

bestrids även att Johan Dyrefors har haft uppsåt eller varit grovt vårdslös i 

förhållande till att HQ AB, genom koncernårsredovisningen, skulle sprida 

vilseledande upplysningar till marknaden syftande till att göra aktierna i HQ AB 

mer attraktiva än vad de i verkligheten var. Johan Dyrefors har inte haft något 

intresse av att medverka till detta. 
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När det gäller åtalspunkten 2 a bestrids det att det förekommit något, enligt IAS 39, 

felaktigt redovisat så kallat dag 1-resultat och/eller andra värdeförändringar i 

resultaträkningen i HQ AB:s koncernårsredovisning för räkenskapsåret 2009. 

Värderingen har skett med vad som enligt IAS 39 är att betrakta som observerbara 

marknadsdata. Det är ett felaktigt påstående att endast priser på optioner och 

liknande optioner och volatilitet härledd från sådana priser (implicit volatilitet) 

utgör observerbara marknadsdata. Volatilitet härledd från DAX-index utgör också 

observerbara marknadsdata. Om det förekommit ett fel enligt IAS 39 så har det 

ändå inte varit fel att i förhållande till god revisionssed avge en ren 

revisionsberättelse. Det föreligger i vart fall inte något väsentligt fel, vilket 

erfordras för att revisorn ska göra en anmärkning. 

 

Beträffande åtalspunkten 2 b bestrids att något vilseledande skett i koncernårs-

redovisningen. Förhållandet att en viss definition av aktiv marknad tillämpats i 

bokslutet med inte tillämpats tidigare under året medför inte att informationen i not 

1 är vilseledande. Under alla förhållanden föreligger inte en avvikelse som har 

materiell betydelse för bolagets resultat. Revisionen av HQ AB och HQ Bank har 

skett i enlighet med god revisionssed. Johan Dyrefors har inte varit grovt vårdslös 

eller bort anmärka på årsredovisningen i nu aktuellt avseende. 

 

När det gäller åtalspunkten 2 c är inställningen densamma som under 2 a, d.v.s. 

redovisningen av dag 1-resultat har varit i enlighet med IAS 39. Inställningen om 

Johan Dyrefors uppsåt, oaktsamhet och om god revisionssed är densamma som 

under åtalspunkterna 2 a och 2 b. 

 

Beträffande åtalspunkten 2 d görs gällande att det inte skett något vilseledande eller 

fel enligt IFRS 7. Inställningen om Johan Dyrefors uppsåt, oaktsamhet och om god 

revisionssed är densamma som under åtalspunkterna 2 a-c. 
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Tradingportföljen i HQ Bank 

 

Åtalspunkten 2 tar i allt väsentligt sikte på ett fåtal indexoptioner i ODAX. HQ 

Banks tradingportfölj var dock betydligt mer omfattande än så. I portföljen fanns 

även aktier, aktieoptioner, aktieindexoptioner i OMX och andra typer av finansiella 

instrument till betydande värden. 

 

ODAX-optionernas underliggande tillgång var DAX-index med de trettio mest 

handlade aktierna på Frankfurtbörsen. Det var en extremt aktivt handel i dessa 

aktier. Själva indexoptionerna handlades givetvis också, men långt ifrån så aktivt 

som aktierna. Störst handel i optioner sker regelmässigt nära lösentidpunkten, 

medan handeln med positioner med lång förfallotid kvar kan stå helt stilla. Trots 

detta generar ORC kontinuerligt mängder med priser för alla slags optioner. Som 

kommer framgå i det följande är dessa priser inte tillförlitliga och inte heller 

observerbara marknadsdata, vilket åklagaren påstår i målet. 

 

Den tradingverksamhet som målet gäller startade redan 1994 i Hagströmer & 

Qviberg Fondkommission AB och de anställda på tradingen besatt en betydande 

kompetens. Tradingen hade också varit extremt framgångsrik under många år. 

 

När det gäller indexoptionshandeln var affärsidén att ta positioner utifrån vad 

tradingavdelningen trodde om utvecklingen av volatiliteten, d.v.s. rörligheten på 

aktieindexet, samtidigt som man balanserade risken och skyddade sig mot större 

svängningar på börsen genom att ta andra mer kortsiktiga positioner, s.k. hedging. 

Avsikten var att på så sätt tjäna pengar på det så kallade tidsvärdet, d.v.s. den 

värdeförändring som kan förväntas för optionen fram till lösendagen. Trading-

avdelningen kunde ta positioner både när börsen var lugn och när den var orolig. 

 

Det var stor omsättning av tillgångarna i tradingportföljen. Inom 30 dagar hade 

cirka 40 % av tillgångarna omsatts, d.v.s. bytts ut mot andra instrument. Inom tre 
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månader var cirka 77 % av tillgångarna omsatta och inom ett halvår var nära 90 % 

av tillgångarna omsatta. 

 

Den forcerade avvecklingen av tradingportföljen medförde en mycket stor förlust. 

Det berodde dock inte på att värderingen skulle ha varit överdriven. Förlusten var i 

stället en kombination av svåra marknadsförutsättningar och affärsmässigt dåliga 

beslut. Hela marknaden kände till att HQ Bank oavsett resultat skulle sälja av hela 

portföljen. De marknadsaktörer som tog över HQ:s instrument, däribland Deutsche 

Bank, kunde därför göra detta till mycket förmånliga priser.  

 

Därtill var det en orolig börs under senvåren 2010, med PIGS-krisen och den så 

kallade Flash Crash, då börserna föll okontrollerat världen över. Under denna tid 

steg volatiliteten på bland annat DAX- och OMX-index kraftigt från normala nivåer 

och avvek därmed kraftigt från HQ Banks tradingstrategi och valda volatilitet.  

 

Portföljavvecklingen skedde således vid sämsta tänkbara tid på sämsta tänkbara 

sätt. Den tvångsförsäljning som skedde har inget med verkligt värde enligt IAS 39 

att göra. Därtill var instrumenten i tradingportföljen i det närmaste helt utbytta per 

den 30 april 2010, jämfört med de positioner som innehades vid årsskiftet. 

 

Resultatföringen i HQ Banks tradingavdelning  

 

När tradingavdelningen gjorde affärer användes programvaran ORC. Samtliga 

genomförda affärer registrerades på daglig basis med beskrivning av finansiellt 

instrument, antal och transaktionspris. I ORC fanns även de indata, såsom 

volatiliteter, som användes för värdering och resultatföring av tradingportföljen. 

ORC importerade kontinuerligt uppdaterad information över marknadsdata om 

sådan fanns att tillgå. 
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Vid sidan av ORC fanns ett annat system benämnt Wizer. I detta system 

genererades avräkningsnotor för varje affär där finansiellt instrument, antal och 

transaktionspris framgick. HQ Bank har arkiverat dessa verifikationer såväl 

elektroniskt som i fysiska pärmar med ursprungliga priser för varje transaktion. 

 

HQ Banks huvudbokföring skedde i bokföringsprogrammet Jeeves, vilket sköttes av 

ekonomiavdelningen. Informationen i Jeeves beträffande tradingen hämtades 

dagligen från Wizer. I Jeeves bokfördes dels påverkan på banktillgodohavande, som 

ökade eller minskade beroende på vilken transaktion som gjorts, dels tradinglagrets 

värde. Lagervärdet ökade eller minskade beroende på vilka positioner som 

innehades. De innehavda instrumenten bokfördes i Jeeves på ett samlingskonto för 

tradinglagret, där innehaven togs upp till transaktionspriser. 

 

Inför varje månadsskifte uppdaterade tradingavdelningen uppgifterna i ORC, i fråga 

om värderingen av de finansiella instrument som fanns i tradingportföljen. 

Tradingavdelningen tog samtidigt ställning till riktigheten av de indata som 

användes, bl.a. den valda volatiliteten och de effekter som en omvärdering 

föranledde. Innan ekonomiavdelningen bokförde värderingen kontrollerade 

riskavdelningen värderingen och den satta volatiliten. När riskavdelningen sedan 

gav klartecken skedde bokföringsåtgärden, vilket på så sätt innebar att de 

omvärderade lagerkontona för varje kategori av finansiellt instrument kom att 

återspeglas i balans- och resultaträkningen för varje månadsslut. Alla bokförda 

vinster och förluster hänförliga till ett visst instrument kan härledas ur ORC, Wizer 

och Jeeves liksom från de ursprungspriser som samlades i fysiska pärmar.  

 

Om summan av de omvärderade lagervärdena var större (eller mindre) än beloppet 

på ovan nämnda samlingskontot, uppstod en vinst (eller förlust) som bokfördes. Det 

är dock inte dessa månadsavslut som har flutit in i årsredovisningen, vilket 

åklagaren verkar tro. 
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När det gäller IAS 39 och IFRS 7 så var dessa regelverk över huvud taget inte 

tillämpliga på löpande bokföring. Hur HQ Bank internt bokförde tradinglagret har 

alltså inget att göra med dessa redovisningsstandarder. Det som gällde för den 

löpande bokföringen var bokföringslagen och den har HQ Bank följt. 

 

Inför årsskiftet värderades på nytt innehavda positioner i enlighet med vad som 

beskrivits ovan. Riskavdelningen kontrollerade mot samlingskontot för 

tradinglagret där ursprungspriserna fanns. Gav värderingen då en vinst eller en 

förlust i förhållande till transaktionspriserna så bokfördes detta. På så sätt kom 

värderingen vid årsskiftet att påverka årsresultatet för tradingen. Däremot har inga 

löpande dag 1-resultat flutit in i årsredovisningen, vilket åklagaren i vart fall 

tidigare under målet har påstått. 

 

Olika uppfattningar inom KPMG beträffande HQ Banks värderingsteknik 

 

Finansinspektionens beslut om att dra in HQ Banks banktillstånd samt händelse-

utvecklingen därefter kan sägas ha sitt ursprung i de olika uppfattningar som under 

åren 2008 och 2009 fanns inom KPMG beträffande tillämpningen av IAS 39 och 

IFRS 7. 

 

IAS 39 i den form som gällde under den relevanta åtalstiden antogs av EU under 

perioden november 2005 till januari 2006. Värderingshierarkin i IFRS 7 tillkom 

först mot slutet av år 2009. Genom IAS 39 infördes principen om verkligt värde. 

 

KPMG arbetade kontinuerligt med att kartlägga och analysera vilka krav som de 

nya redovisningsstandarderna innebar för klienterna, däribland HQ AB. HQ Banks 

tidigare revisor, Caj Nackstad på KPMG, lät inför ikraftträdandet av IAS 39 göra en 

genomlysning av bland annat tradingen. KPMG kom då fram till att marknads-

värdering avseende optionspositioner hade en låg tillförlitlighet som mått på 

verkligt värde enligt IAS 39. Detta var en följd av bristande likviditet; fanns det inte 
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handel i instrumentet så fanns det inte heller en tillförlitlig marknadsvärdering. I 

stället förordades teoretisk värdering, vilket var det HQ Bank redan framgångsrikt 

använde i tradingen. Även Edgen bedömdes som en parameter med låg 

tillförlitlighet, som endast lämpade sig för användning i ”benchmarkingsyfte”. 

 

Den hållning som Anders Torgander kan sägas ha företrätt var att ändringarna i 

IFRS 7 på något sätt skulle kopplas samman med IAS 39, innebärande att det fanns 

tre nivåer även i IAS 39. Så var dock inte fallet. De ändringar som genomfördes i 

IFRS 7 påverkade nämligen inte tillämpningen av IAS 39, något som bland annat 

uttryckligen framgår av ”förarbetena” till IFRS 7, se BC39E. 

 

I december 2009 publicerade KPMG UK broschyren “IFRS Practice Issues: Fair 

Value Hierarchy”. I denna sägs att implicit volatilitet är ett exempel på observerbara 

marknadsdata, medan historisk volatilitet beträffande aktieoptioner generellt sett 

inte är det. Åklagaren har åberopat denna broschyr som stöd för att historisk 

volatilitet beträffande indexoptioner inte utgör observerbara marknadsdata. Det ska 

därför noteras dels att KPMG:s uttalande i broschyren inte på något sätt är 

bindande, dels att uttalandet endast omfattar IFRS 7 och inte IAS 39, dels att 

uttalandet endast omfattar aktieoptioner och inte indexoptioner samt dels att 

uttalandet endast säger att historisk volatilitet generellt sett inte är att betrakta som 

observerbara marknadsdata. KPMG UK:s uttalande äger vidare sin förklaring i att 

handeln i en underliggande aktie kan vara sporadisk eller obefintlig, medan ett 

aktieindex över de trettio mest handlade aktierna på en börs representerar en mycket 

hög marknadsaktivitet. 

 

Både professor Kallunki och docent Marton, vilka avgivit sakkunnigutlåtanden i 

målet, har beskrivit skillnaden mellan de båda regelverken; IAS 39 har inte tre 

nivåer. De ”nivåer” som finns är endast noterade priser respektive värderingsteknik. 

Vidare har professor Kallunki på ett utförligt sätt förklarat varför historisk volatilitet 

i det underliggande aktieindexet utgör observerbara marknadsdata vid värderingen 
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av indexoptioner. Någon motsvarande utredning eller sakkunnigbevisning i denna 

del har inte åberopats från åklagarsidan. 

 

Den historiska volatiliteten för en aktie behöver inte alltid komma från en aktiv 

marknad, medan den historiska volatiliteten för ett aktieindex alltid kommer från en 

aktiv marknad, eftersom den representerar den faktiska rörligheten på indexet. 

Historisk volatilitet för ett underliggande index är således alltid per definition 

observerbara marknadsdata som bygger på verkliga transaktioner. 

 

Det faktum att det nuvarande IFRS-regelverket, vilket innefattar både redovisning 

och upplysningar (IFRS 13) inte längre nämner historisk volatilitet som exempel på 

observerbara marknadsdata, innebär inte att IAS 39 retroaktivt ska tolkas på det 

sättet. Tvärtom anges i IAS 39 VT82 (f) att historisk volatilitet utgör observerbara 

marknadsdata. 

 

Finansinspektionens beslut 

 

Finansinspektionen gjorde en omfattande genomlysning av HQ innan 

banktillståndet meddelades år 2006. Därefter har Finansinspektionen genomfört 

löpande tillsyn av HQ Bank. Därtill har tre särskilda granskningsinsatser gjorts 

under åren 2007-2009. Samtliga tillsynsärenden har fallit väl ut för HQ Banks del. 

 

Finansinspektionen gjorde bland annat en fördjupad granskning av HQ Banks 

hantering och värdering av komplexa produkter, däribland optioner. En omfattande 

dokumentation inhämtades från banken och från KMPG, vilken därefter 

genomgicks och analyserades av Finansinspektionen. Intervjuer och möten hölls 

med anställda, bland annat på tradingen och riskavdelningen. Finansinspektionen 

fick vidare information om den av HQ tillämpade värderingsmodellen, att 

volatiliteten estimerades, att volatiliteten var rak samt att den antingen utgick från 

implicit volatilitet i liknande instrument, eller från historisk volatilitet för 
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underliggande index. Finansinspektionen fick dessutom veta att värderingstekniken 

låg till grund för bokföring och extern redovisning. Detta föranledde ingen som 

helst kritik från Finansinspektionen, vilket kan jämföras med den diametralt kritiska 

hållning som Finansinspektionen senare gav uttryck för i beslutet om att återkalla 

banktillståndet. 

 

Börsens disciplinnämnds beslut 

 

Åklagaren har utöver Finansinspektionens beslut lutat sig mot Börsens 

disciplinnämnds beslut av den 19 maj 2011. I den anmärkningsskrift som 

Stockholmsbörsen gjorde uttalas – återigen felaktigt – att HQ AB har resultatfört 

vinster hänförliga till nivå 3-tillgångar i strid med IAS 39. Som redan har anförts 

fanns det inte några tre nivåer i IAS 39. I anmärkningsskriften hänvisas i princip till 

Finansinspektionens utredning. Någon egen utredning vidtogs inte heller av 

disciplinnämnden. HQ AB genom dess nya styrelse medgav därtill att överträdelse 

hade skett. Beslutet har därmed grundats enbart på Finansinspektionens beslut 

respektive ett medgivande, och kan inte anses ha någon som helst bevisverkan i 

brottmålet. 

 

Revisorsnämndens beslut 

 

Den 10 september 2010, d.v.s. kort efter det att banktillståndet återkallades, 

anmälde Finansinspektionen Johan Dyrefors till Revisorsnämnden. 

Finansinspektionen argumenterade därefter utförligt och intensivt under 

Revisorsnämndens handläggning för att Johan Dyrefors skulle åläggas 

disciplinpåföljd. 

 

HQ AB genom dess nya styrelse gav på eget initiativ in yttranden till 

Revisorsnämnden, allt i syfte att få Johan Dyrefors fälld. Syftet med HQ AB:s 
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inträde i disciplinärendet var inget annat än att samla juridiskt stöd för att kunna 

rikta skadeståndanspråk mot Johan Dyrefors och KPMG. Det har vidare 

framkommit, bland annat utifrån mejlkorrespondens, att det skett ett samröre och 

intensivt informationsutbyte mellan Finansinspektionen, EBM och ”det nya” HQ 

AB under den tid som Revisorsnämndens handläggning pågick. Detta kan inte 

uppfattas på annat sätt än att Finansinspektionen, genom dess dokumenterade och 

långtgående ansträngningar för att få Johan Dyrefors prickad i Revisorsnämnden, i 

efterhand ville få ett rättfärdigande av sitt kontroversiella beslut om att dra in bank-

tillståndet. 

 

Revisorsnämnden tillsatte en kvalificerad arbetsgrupp som därefter gjorde en 

omfattande granskning av Johan Dyrefors revisorsinsats. Ärendet avgjordes av 

Revisorsnämndens tillsynsnämnd den 18 oktober 2011. Tillsynsnämnden bestod av 

mycket kvalificerade jurister och revisorer. 

 

Revisorsnämnden kom fram till att Johan Dyrefors inte haft grund för att anmärka 

på årsredovisningen för år 2009 och att avgivandet av den rena revisionsberättelsen 

inte stod i strid med god revisionssed. 

 

Åtalspunkten 2 a 

 

HQ Bank har använt vad som enligt IAS 39 är att betrakta som observerbara 

marknadsdata vid värderingen och resultatföringen av tradingportföljen. Åklagarens 

påstående att endast optionspriser, eller volatilitet härledd från priser på samma eller 

liknande optioner (implicit volatilitet), utgör observerbara marknadsdata är 

felaktigt.  

 

Av IAS 39 VT82 (f) framgår uttryckligen att historisk volatilitet utgör observerbara 

marknadsdata. Man kan visserligen ha synpunkter på att orealiserade vinster får 

redovisas på detta sätt. Likväl har HQ Bank inte endast haft möjlighet att redovisa 
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dessa vinster; HQ Bank har haft skyldighet att redovisa på detta sätt. Skyldigheten 

att redovisa till verkligt värde framgår direkt av IAS 39. 

 

HQ Bank använde Black & Scholes vid värderingen av indexoptioner. Detta är en 

erkänd värderingsmodell. När det gäller volatiliteten på det underliggande indexet 

så utgör denna parameter i Black & Scholes endast en bedömning av framtiden och 

volatiliteten måste följaktligen uppskattas. Volatiliteten kan inte mätas med något 

exakt värde, t.ex. genom en VEGA-analys eller utifrån Edgen. 

 

När marknaden är aktiv gäller enligt IAS 39 att verkligt värde ska uppskattas utifrån 

noterade priser. HQ Bank använde rak volatilitet (samma volatilitet oavsett 

optionens lösenpris) tillika historisk volatilitet för aktieindexet. När marknaden var 

inaktiv, vilket den beträffande indexoptionerna i allmänhet var, använde HQ Bank 

historisk rak volatilitet som indata. Uppvisade marknaden tillräcklig aktivitet 

justerades den valda volatiliteten till den nivå som motsvarade den så kallade ATM-

optionen. 

 

Det var riskavdelningen som identifierade vilka optioner som kunde anses aktivt 

handlade. När marknaden för optioner var aktiv kontrollerade HQ Bank den valda 

volatiliteten mot den som Black & Scholes gav vid en beräkning utifrån de noterade 

priser som fanns att tillgå. HQ Bank kunde på detta sätt konstatera att dess valda 

volatilitet i princip motsvarade den volatilitet som genererades av Black & Scholes 

när noterade optionspriser stoppades in i formeln. Några väsentliga värdeskillnader 

uppkom inte mellan de båda tillvägagångssätten. Följaktligen, vid aktiv handel 

stämde HQ Bank vid värderingen till verkligt värde av mot noterade optionspriser, 

allt i enlighet med IAS 39 artikel 48 A och VT71-73. 

 

Det av HQ Bank använda antagandet om Mean reversion är en erkänd och på veten-

skapligt grund vilande tradingstrategi. Strategin innebar inte att HQ Bank på något 

sätt avvek från IAS 39. 
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Åklagarens påstående om att HQ Bank vid värderingen till verkligt värde har varit 

skyldigt att tillämpa den så kallade försiktighetsprincipen, d.v.s. att redovisa endast 

orealiserade förluster och inte vinster, är direkt felaktigt. Någon sådan försiktighets-

princip följer varken uttryckligen eller indirekt av IAS 39. 

 

Det föreligger under alla förhållanden inget sådant väsentligt fel i årsredovisningen 

beträffande dag 1-resultaten som borde föranlett en anmärkning från Johan 

Dyrefors, en bedömning som Revisorsnämnden har slagit fast i lagakraftvunnet 

beslut. 

 

De sammanställningar som åklagaren har gjort av påstådda dag 1-resultat tar inte 

hänsyn till hela den position som HQ Bank har innehaft under räkenskapsåret 2009, 

vilket är en nödvändig parameter för att bedöma storleken på eventuella dag 1-

resultat. När det t.ex. gäller optionen ODAX 5300 (se domsbilaga 3, vilken hör till 

åtalspunkten 2 d, tingsrättens anmärkning), så har HQ AB vid årsskiftet 3 000 

kontrakt i lager. Under november köptes i två omgångar sammanlagt 18 000 

kontrakt, och den 29 december såldes 15 000 av dessa kontrakt. Positionens 

utveckling under året framgår av bilden nedan. 
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Som framgår av uppställningen har tradingen totalt investerat 141 miljoner kr 

beträffande denna option (186 + 76 – 121 MSEK). Återstår i lager gör 3 000 

kontrakt, som HQ värderar teoretiskt till 12,5 miljoner kr vid årsskiftet. I 

årsresultatet kommer därför en förlust att redovisas om 128,5 miljoner kr (141 – 

12,5 MSEK). Åklagaren påstår dock att det därtill finns ett orealiserat dag 1-resultat 

om 63 miljoner kr som flutit in i årsredovisningen, eller annorlunda uttryckt: de 

3 000 kontrakten borde ha värderats 63 miljoner kr lägre. Problemet för åklagaren 

är dock att de 3 000 kontrakten aldrig kan vara värda mindre än noll kronor. Detta 

eftersom positionen är en tillgång och inte en skuld. Åklagarens framräknade dag 1-

resultat om 63 miljoner kr stämmer således inte. Det enda säkra iakttagelsen som 

kan göras utifrån åklagarens påstående och räkneexempel avseende ODAX R5300, 

är faran med att låta priser från ORC ligga till grund för resultatföring av 

indexoptioner. 

 

Åtalspunkten 2 b 

 

I linje med vad som anförts under åtalspunkten 2 a görs det gällande att definitionen 

för aktiv marknad har använts, eftersom den valda volatiliteten stämdes av mot 

noterade optionspriser när marknaden var aktiv. Den av HQ AB lämnade 

informationen är således inte felaktig, än mindre vilseledande. Därtill ger den 

aktuella noten i årsredovisningen inte sken av att definitionen har använts tidigare 

under året. Notinformationen gäller endast resultat- och balansräkningen per den 

31 december 2009. 

 

Åklagaren har särskilt hänfört sig till en position som togs den 10 november 2009 

(ODAX R4850, 24 000 kontrakt), och angett att denna föranledde ett orealiserat 

resultat om 149 miljoner kr i årsredovisningen. Som redan anförts är detta ett 

felaktigt påstående. Den dagliga omvärderingen var endast för internt bruk och flöt 

aldrig in i den externa finansiella redovisningen.  
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ODAX R4850 var därtill en option som i princip inte uppvisade någon aktivitet på 

marknaden fram till årsskiftet. Det faktum att ORC kunde generera priser för denna 

option, och för andra ODAX-optioner, innebar inte att optionerna handlades aktivt, 

eller för den delen handlades över huvud taget. När det gäller just optionen ODAX 

R4850, så kan ur ORC t.ex. utläsas att det den 30 december 2009 fanns 166 order 

de 15 första minuterna efter att börsen öppnat, och att antalet order under hela 

denna handelsdag var 4 559 stycken. Ordervolymen för dessa erbjudanden var liten 

och antalet avslut för denna option under samma dag noll stycken. Anledningen till 

denna diskrepans är att det kontinuerligt och automatiskt ställs mängder av priser i 

ORC som ett slags referensmaterial. Dessa priser utgör dock endast indikationer på 

erbjudanden. Priserna ställs av så kallade market makers, en form av 

marknadsaktörer som i begränsad omfattning åtar sig att ställa köp- och säljpriser 

för ett visst finansiellt instrument. De siffror som publiceras i ORC beträffande 

indexoptioner är alltså i huvudsak inte noterade priser, och inte heller härledda 

priser från några avslut på liknande optioner. 

 

Den definition av aktiv marknad som HQ beskrivit i årsredovisningen var alltså 

mycket sällan uppfylld. Hade definitionen tillämpats på de få optioner som var 

aktivt handlade så hade skillnaden i resultatet endast hamnat på drygt 1 miljon kr, 

jämfört med HQ Banks teoretiska värdering. För att ytterligare kvantifiera eventuell 

resultatpåverkan testade riskavdelningen att lindra aktivitetskravet från 50 % till 

30 %. Resultatutfallet blev dock fortfarande litet i sammanhanget, knappa 

3 miljoner kr, d.v.s. inget belopp som Johan Dyrefors bort anmärka på. 

 

Åtalspunkten 2 c 

 

Inställningen är densamma som under åtalspunkten 2 a och 2 b, d.v.s. redovisningen 

av ”dag 1-resultat” i resultaträkningen har varit i överensstämmelse med IAS 39.  
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Åtalspunkten 2 d 

 

Professor Kallunki har granskat HQ Banks tradingportfölj och kommit fram till att 

placeringen av ett stort antal instrument i nivå 3 förmodligen var i försiktigaste 

laget. I stället borde en betydande del lagts i nivå 2, d.v.s. tillgångar värderade med 

andra observerbara marknadsdata än noterade priser. Det faktum att vissa 

tilläggsupplysningar saknades i not 27 i årsredovisningen har inte varit något som 

Johan Dyrefors har haft anledning att anmärka på utifrån god revisionssed, en 

bedömning som Revisorsnämnden också har gjort. 

 

4.3 Stefan Dahlbos sakframställning 

 

HQ AB och HQ Bank AB hade genom den så kallade HQ-instruktionen en 

detaljerad och utbyggd arbetsordning. Det var de båda bolagens styrelser som 

ytterst ansvarade för innehållet i HQ-instruktionen, däribland Stefan Dahlbo. I en 

stor organisation som HQ, med flera dotterbolag och många olika verksamheter, är 

det inte realistiskt att låta styrelsen detaljstyra allt. Förenklat gick instruktionerna 

därför ut på att delegera nedåt i organisationen och rapportera uppåt. 

 

Stefan Dahlbo har till fullo följt de instruktioner som har gällt för HQ-koncernen. 

Han har ryckt in och deltagit i de från riskavdelningen eskalerade ärendena om 

begärda limithöjningar från Fredrik Crafoord och har då alltid vinnlagt sig om att få 

del av båda sidors synpunkter, innan beslut har fattats. Stefan Dahlbo har engagerat 

Catharina Lagerstam och bistått henne under arbetet med den så kallade 

avvecklingsgruppen samt gett henne tillgång till allt material avseende tradingen. 

Stefan Dahlbo har fortsatt att verka som VD i HQ Bank långt efter det att 

tradingförlusten togs, och han har i övrigt tagit ett enormt ansvar för att rädda 

banken och aktieägarnas investeringar. 
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Stefan Dahlbo var också den som såg till att HQ vid sidan av själva revisionen även 

anlitade redovisningsexperter från KMPG. HQ-koncernen har varit mycket lyhörd 

för de löpande rekommendationer som KPMG har kommit med. Även när 

Finansinspektionen kom med synpunkter inom ramen för sina tillsynsärenden har 

Stefan Dahlbo varit delaktig och sett till att banken snabbt vidtog åtgärder i enlighet 

med rekommendationerna. 

 

När det gäller bokföringen är det VD som har det primära ansvaret. Den löpande 

bokföringen och redovisningen svarade ekonomiavdelningen för, där Mattias 

Arnelund var ytterst ansvarig. Även där fanns det dock en vidaredelegering till den 

person på ekonomiavdelningen som hade att verkställa den faktiska bokföringen 

och redovisningen. 

 

Av tradinginstruktionen framgick att det var dess chef, Fredrik Crafoord och 

sedermera Tamer Torun, som ansvarade för positionstagning och market making. 

Av tradinginstruktionen framgick vidare att det dagligen skulle upprättas risk- och 

resultatrapporter som därefter överlämnades till riskavdelningen. Det teoretiska 

värdet skulle åsättas av tradingavdelningen enligt i branschen vedertagna modeller 

(Black & Scholes). Både implicit volatilitet i liknande värdepapper och historisk 

volatilitet i aktuellt underliggande anbefalldes enligt instruktionen som indata vid 

värderingen. 

 

I enlighet med dessa instruktioner genomförde riskavdelningen kontinuerliga 

kontroller av tradingen, bland annat genom de månatliga volatilitetsavstämningarna.  

Även om de promemorior och rapporter som riskavdelningen har upprättat 

konsekvent har gett lugnande besked beträffande tradingens risker, så är detta likväl 

handlingar som Stefan Dahlbo aldrig har tagit del av fram till våren 2010. 

 

Vid en genomgång av samtliga styrelseprotokoll under åren 2008–2010 framgår att 

det inom HQ pågick ett ständigt förändrings- och förbättringsarbete. Under 2008 
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anlitades t.ex. den externa konsulten ATOS vars rapport ledde till ett flertal 

förändringar, bland annat beträffande organisationen av risk- och compliance-

funktionen. ATOS anlitades även under 2009. 

 

Finansinspektionen utförde under 2007 och 2008 inom ramen för sin tillsyn en så 

kallad IKU, intern kapitalutvärdering, av HQ Bank. Finansinspektionens samlade 

bedömning var att HQ hade ett tillräckligt kapital för att tillgodose den risk som 

banken var exponerad mot. Bedömningen avsåg kapitalbehovet i december månad 

år 2008. Finansinspektionen gjorde även en platsundersökning i januari 2009 hos 

HQ Bank. Myndighetens slutsats var att bankens struktur och uppdatering av 

styrande dokument för riskhantering var tillfredsställande. 

 

Det har även pågått andra tillsynsärenden där kommunikationen och samarbetet 

med Finansinspektionen har fungerat. Ärendena har delvis överlappat varandra. HQ 

Bank har alltid följt de rekommendationer och råd som Finansinspektionen har 

lämnat. 

 

Åtalet för bokföringsbrott 

 

Varje natt tankades ursprungspriser från programmet Wizer till programmet Jeeves 

och lagrades där elektroniskt. Därtill sparades verifikationer för alla transaktioner i 

pärmar. Ursprungspriserna fanns alltså hela tiden, och finns alltjämt, lättillgängliga. 

 

När det gäller den bokföringsorder som åklagaren har hänfört sig till så anges i 

denna att det även finns en bilaga för tradingens resultat (se t.ex. domsbilaga 7). 

Denna bilaga har EBM inte inhämtat från Carnegie och dess innehåll är därför 

okänt för försvaret. 

 

De löpande omvärderingar som tradingavdelningen har gjort utgör per definition 

inte affärshändelser. Detta eftersom omvärderingen inte har något att göra med 
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företagets ekonomiska relationer med omvärlden, vilket är vad som krävs för att 

åtgärden ska betraktas som affärshändelse i bokföringslagens mening. Denna 

slutsats stöds av bland andra redovisningsexperten Sten-Eric Ingblad, som har 

avgett utlåtande i målet. 

 

Inte heller krävs det som åklagaren påstår hur resultat har beräknats enligt 

värderings- och redovisningshierarkin enligt IAS 39. Detta dels för att det inte finns 

något ”hur-krav” i bokföringslagens krav på verifikation, dels för att det inte finns 

någon värderingshierarki i IAS 39 samt dels för att IAS 39 över huvud taget inte är 

tillämplig på den löpande bokföringen. 

 

Därtill brister det i rekvisitet att HQ Banks förlopp, ekonomiska resultat och 

ställning inte har kunnat bedömas. Samtliga parter i såväl brottmålet som 

tvistemålen är helt överens om vilka positioner som HQ har haft, både till 

ursprungspriser och till vilka belopp omvärderingar har skett. Åklagerns påstående 

om att bokföringen i väsentlig omfattning har varit bristfällig stämmer alltså inte. 

 

Sammanfattningsvis är de objektiva förutsättningarna för bokföringsbrott inte 

uppfyllda. 

 

Svindleriåtalet 

 

Vid en genomgång av samtliga de dokumenterade kontroller som riskavdelningen 

har gjort, och i förekommande fall rapporterat om upp till HQ Banks styrelse, 

framgår att det kontinuerligt och tätt har förts en dialog mellan tradingavdelningen 

och riskavdelningen om tradingportföljen, om riskexponering och värdering. Detta 

arbete har varit totalt genomlysande för tradingverksamheten. Genomgången visar 

att samtliga positionstaganden och överväganden till fullo har vilat på affärsmässiga 

grunder som har stötts och blötts inom organisationen. 
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Det finns omfattande mejlslingor mellan tradingavdelningen och riskavdelningen 

där aktuella limiter diskuteras liksom varför limiterna emellanåt har överskridits. 

Vid varje överdrag har Fredrik Crafoord eller annan person på tradingen lämnat 

utförliga förklaringar till riskavdelningen. 

 

Stefan Dahlbo har kontinuerligt deltagit i revisionsutskottsmöten. Curt Lönnström 

har avlämnat rapport vid de efterföljande styrelsemötena i HQ AB och HQ Bank. 

Av revisionsutskottets protokoll framgår inte att man där skulle ha fått information 

från trading- eller riskavdelningen om att något skulle vara problematiskt med 

tradingen. Den 12 oktober 2009 hölls t.ex. ett möte i revisionsutskottet där det 

beträffande tradingen konstaterades att revisorerna godkände en värdering enligt 

teoretisk modell. Den 18 november 2009 rapporterade Mattias Arnelund på ett 

revisionsutskottsmöte att KPMG inte hade några allvarliga brister att rapportera. 

Vid ett revisionsutskottsmöte den 27 januari 2010 fick Stefan Dahlbo veta att det på 

tjänstemannanivå hade tagits fram en definition på aktiv marknad och att KPMG 

inte hade några invändningar mot HQ Banks redovisningsprincip eller mot 

värderingen av tradingens portfölj. 

 

Den enda gången som Stefan Dahlbo hade mer direkt kontakt med tradingen var i 

juli 2009, då det till styrelsen eskalerades ett ärende om höjda limiter. Av 

mejlkorrespondens framgår att tradingen ville ha höjda limiter för att kunna hantera 

risken i portföljen, något som riskavdelningen efter diskussion accepterade. Efter att 

frågan underställts styrelsen i HQ Bank AB beslöts den 18 augusti 2009 att 

tillfälligt höja ONR till 150 miljoner kr fram till den 30 september 2009, med en 

därefter successiv nedtrappning till 40 miljoner kr fr.o.m. den 1 november 2009. 

Hela styrelsen fattade enhälligt beslut om detta, efter att ha tagit del av det underlag 

som fanns i ärendet. 

 

Tradingavdelningens värdering har kontrollerats av riskavdelningen, som efter 

eventuell justering har skickat vidare siffrorna till ekonomiavdelningen där 
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bokföring skett, normalt av Michaela Hammar. I de fall riskavdelningen ansett att 

resultatet ska minskas har uteslutande så skett. Edgen har alltid redovisats. I 

förekommande fall har Fredrik Crafoords eller Tamer Toruns kommentarer på 

värderingen utförligt nedtecknats. 

 

Av dokumentationen framgår att riskavdelningen har gjort en oberoende och seriös 

bedömning av värderingen av tradingportföljen och att man därefter öppet redovisat 

utfallet. Det finns inga tendenser i något material som kan tolkas som att någon 

inom HQ-koncernen har försökt blåsa upp några siffror eller dölja några fakta. 

Tvärtom uttalar riskavdelningen t.ex. i dokumentet ”Risks kontroll av tradings 

värdering per 2009-12-30” att man vill göra styrelse och VD uppmärksamma på att 

nivån på vald volatilitet är svårbedömd och att positionerna är stora, vilket kan 

innebära stor resultatpåverkan även vid små justeringar av den teoretiska 

volatiliteten. Detta visar att instruktionen i HQ fungerade, med god kontroll och 

rapportering av bankens risktagande. 

 

När det gäller koncernårsredovisningen för år 2009, så fick Stefan Dahlbo se ett 

utkast av denna för första gången den 16 mars 2010, något som framgår av ett mejl 

från Mattias Arnelund. 

 

Den 13 april 2010 hölls styrelsemöte i HQ Bank. Riskavdelningen kommenterade 

då tradingen med att det varit för många överdrag av ONR. Riskavdelningen hade 

dock ingen synpunkt på resultatet, annat än att det i en bilaga till protokollet 

uttalades att när det gäller ODAX med förfall april (som inte omfattas av åtalet), så 

kunde riskavdelningen inte verifiera tradingavdelningens värdering. Riskavdel-

ningen angav beträffande aprilpositionerna en resultateffekt om cirka 15 miljoner 

kr. Detta fick Stefan Dahlbo att omedelbart agera och se till att resultatet för Q1 

drogs ned. 
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Den så kallade avvecklingsgruppen eller analysgruppen var Stefan Dahlbos och 

Mikael Königs initiativ. Anledningen till gruppens tillkomst var framför allt 

riskavdelningens rapport per den 31 mars 2010, där vissa positioner utpekades som 

problematiska. Catharina Lagerstams namn hade diskuterats en tid, och hon valdes 

in i styrelsen för HQ AB på årsstämman den 15 april 2010. På det efterföljande 

styrelsemötet i HQ AB samma dag tillsattes avvecklingsgruppen. 

 

Stefan Dahlbo tog stort ansvar för avvecklingsgruppens arbete och bistod Catharina 

Lagerstam med all information som hon behövde för sin del av arbetet. Detta visar 

på Stefan Dahlbos aktsamhet och att han verkligen ville göra allt på rätt sätt. 

 

På styrelsemötet i HQ AB den 17 maj 2010 beslutades att avvecklingen av 

tradingportföljen skulle forceras. Dagen därpå gick Stefan Dahlbo och Mikael 

König till Finansinspektionen för att lämna information om att tradingverksamheten 

skulle avvecklas och att detta kunde leda till en stor engångsförlust samt 

vinstvarning. Återigen visar detta att Stefan Dahlbo direkt har agerat aktsamt och 

följt alla regler. Stefan Dahlbo har ägt förlita sig på den information han fått från 

tjänstemännen i HQ-koncernen och från KPMG. Stefan Dahlbo har omedelbart 

agerat när han fått kunskap om sådant som har krävt åtgärd. 

 

4.4 Mats Qvibergs sakframställning 

 

Allmänt 

 

Mats Qviberg har varit ordförande i HQ AB, moderbolaget i en koncern som utöver 

HQ Bank har införlivat ett antal andra dotterbolag, däribland HQ Fonder. Mats 

Qviberg har därutöver verkat i ett flertal andra bolagsstyrelser och sammanhang. 

Varken Mats Qviberg eller den övriga styrelsen i HQ AB har haft direkt insyn i 

eller påverkan på HQ Banks tradingverksamhet. 
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Den forcerade avvecklingen av tradingportföljen kan närmast liknas vid en 

panikförsäljning eller en avrättning. De usla priser som försäljningen skedde till har 

inget att göra med tradingportföljens värdering årsskiftet 2009 eller första kvartals-

skiftet 2010. HQ AB och HQ Bank vidtog direkt kraftfulla åtgärder för att återställa 

kapitalet i HQ-koncernen, och man var på god väg att lyckas, när Finansinspekt-

ionen fattade sitt beslut om att dra in banktillståndet. Händelseutvecklingen därefter 

var oundviklig och ledde till stora förluster för aktieägarna, vilket är djupt olyckligt. 

 

Finansinspektionens beslut om att dra in tillståndet fick inte överklagas, eftersom 

Carnegie köpte banken och valde att inte driva vidare frågan i domstol. 

 

Värdering av optioner är kvalificerade gissningar, inget annat. Det står till och med 

i IAS 39 att två företag kan komma fram till olika resultat, utan att det på något sätt 

är fel. HQ AB har i årsredovisningen öppet och i detalj redogjort för hur man har 

gått till väga vid värdering och resultatföring. 

 

Målet för Mats Qvibergs del gäller om resultatet för HQ-koncernen har varit 

felaktigt och för högt, och i så fall vilken inblandning Mats Qviberg har haft i denna 

resultatföring. För Mats Qvibergs del har de åtalade gärningarna pågått under cirka 

en månads tid under våren 2010, inte längre. 

 

Det kan konstateras att det finns stora intressen i bakgrunden till detta brottmål, 

intressen som inte vill något hellre än att få Mats Qviberg fälld för brott. Det rör sig 

dels om rena vinstintressen hos processbolaget HQ AB m.fl., dels om att 

Finansinspektionen vill rättfärdiga dess omdiskuterade beslut om att dra in 

banktillståndet. 
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Rättsliga invändningar 

 

Utöver vad Johan Dyrefors anfört vill Mats Qviberg anföra följande. Mats Qviberg 

har inte känt till att det redovisade resultatet har varit fel om så har varit fallet, 

vilket i och för sig bestrids. Den information som Mats Qviberg har fått har inte i 

något fall indikerat att några felaktiga dag 1-resultat förekommit (åtalspunkten 2 a). 

 

Det bestrids vidare att HQ Bank inte använde publicerade prisnoteringar 

(åtalspunkten 2 b). Mats Qviberg har i vart fall inte fått någon indikation på att not 1 

i årsredovisningen i detta avseende har varit felaktig. 

 

När det gäller åtalspunkten 2 c så har HQ AB under alla förhållanden lämnat 

information om hur man har gått till väga vid värdering och resultatföring.  

 

Beträffande åtalspunkten 2 d har HQ AB följt IFRS 7 i erforderlig omfattning.  

 

När det gäller åtalspunkten 3 så har Mats Qviberg inte avgivit eller haft ansvar för 

Q1-rapporten 2010. Ansvaret är delegerat enligt HQ-instruktionen till annan person. 

Det kan inte vitsordas att ett felaktigt resultat har redovisats, eller att felaktiga dag 

1-resultat påverkat redovisningen.  

 

Beträffande samtliga åtalspunkter mot Mats Qviberg görs gällande att Mats 

Qviberg, utifrån det så kallade företagaransvaret, inte haft skyldighet, och inte heller 

rimlig möjlighet, att kontrollera huruvida någon av de totalt tusentals transaktioner 

som förekommit, redovisat dag 1-resultat på ett felaktigt sätt eller att annan 

överträdelse av IAS 39 eller IFRS 7 har skett.  
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Om Mats Qviberg och HQ-koncernen 

 

Mats Qviberg har som ordförande i HQ AB inte haft daglig insyn i HQ Bank och 

ingen närmare kunskap om vilka positioner som har tagits nere på trading-

avdelningen. De överväganden som gjordes av styrelsen i moderbolaget var av en 

helt annan och övergripande karaktär. När det gäller ansvaret för delårsrapporter så 

var detta t.ex. uttryckligen delegerat till VD enligt arbetsordningen för styrelsen i 

HQ AB. 

 

Rent bolagsrättsligt så är dotterbolag egna juridiska personer som är helt 

självständiga från moderbolaget. Dock hade HQ-koncernen en gemensam 

ekonomifunktion, vilket är brukligt. Kontrollen över själva medelsförvaltningen 

ligger dock alltid hos den egna juridiska personen. Det går därför inte att klumpa 

ihop hela koncernen på det sätt som åklagaren gör i målet. 

 

Styrelserna i HQ AB och i HQ Bank var mycket kompetenta. Samtliga ledamöter 

hade lång erfarenhet av finansbranschen och flera av dem har vunnit priser som 

årets CEO m.m. Rapporteringsvägarna till styrelsen från organisationen har 

fungerat prickfritt enligt de noggranna instruktioner som bland andra Mats Qviberg 

och Stefan Dahlbo tillsammans har arbetat fram under lång tid. 

 

När det gäller tradingavdelningen så sorterade den under HQ:s division Investment 

Banking. Fredrik Crafoord, som var chef för Investment Banking, rapporterade till 

Mikael König som sedan rapporterade till styrelsen i banken. Det är dock Fredrik 

Crafoord som enligt instruktion har burit hela ansvaret för positionstagandet i 

tradingen. 

 

Varken styrelsen i HQ AB eller HQ Bank har tagit några beslut i strid med 

riskavdelningens rekommendationer. Riskavdelningens synpunkter har alltid åtlytts 
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när banken t.ex. har beslutat om höjda limiter. När riskavdelningen haft en annan 

syn på värderingen än tradingavdelningen, så har riskavdelningens synpunkt vunnit. 

 

De beslut som Mats Qviberg har fått rapporterade till sig har alltid varit lugnande, 

d.v.s. att portföljen skulle avvecklas på sikt och att risken och värderingen såg bra 

ut. Någon diskussion om IAS 39 eller om notupplysningar och dylikt har Mats 

Qviberg över huvud taget inte hört talas om. 

 

Mattias Arnelund var koncernens CFO och följaktligen den som hade det över-

gripande ansvaret för ekonomiavdelningen. Mattias Arnelund har i en skiss till 

Finansinspektionen närmare redogjort för hur årsredovisningsprocessen såg ut. Av 

denna skiss framgår att styrelsen endast hade en kvalitetssäkringsfunktion av en 

årsredovisningsprodukt som ett flertal tjänstemän på HQ, tillsammans med KPMG:s 

revisorer och experter, hade processat fram. 

 

Revisionsutskottet var ytterligare ett sådant kontrollorgan inom HQ-koncernen vars 

arbete syftade till att granska de finansiella rapporterna och se till att koncernen 

följde tillämpliga regelverk. Revisionsutskottet skulle övervaka och kontrollera att 

bolag inom koncernen hade god intern kontroll och att formaliserade rutiner fanns 

som säkerställde att den finansiella rapporteringen var i överensstämmelse med lag, 

tillämpliga redovisningsstandarder och de övriga krav på bolag som ingår i en 

noterad koncern. Detta var helt i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. 

Tradingen var en verksamhet som historiskt sett hade varit extremt framgångsrik för 

HQ. Inför beslutet om bankoktroj år 2006 gjorde Finansinspektionen en total 

genomlysning av HQ. Bland annat anlitades konsulten Fund Radar för en oberoende 

värdering av tradingen. Denna granskning visade att såväl tradingen som riskarbetet 

var förstklassigt, men även att Edgen i princip saknade betydelse. 
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Om händelseutvecklingen år 2007 och 2008 

 

Under 2007 rapporterades det på flera styrelsemöten lugnande om tradingen och att 

resultatutvecklingen var god. På ett möte i augusti 2007 förekom en diskussion om 

en eventuell omriktning av tradingen för att starta en hedgefond. Detta kom dock av 

olika anledningar inte att genomföras. 

 

Johan Dyrefors tillträdde som huvudansvarig revisor inför årsskiftet 2007/2008. På 

ett styrelsemöte i HQ AB den 31 januari 2008 rapporterade Johan Dyrefors att 

KPMG bedömde att HQ hade ändamålsenliga instruktioner och rutiner för att 

säkerställa en korrekt finansiell rapportering. På samma möte rapporterade Mikael 

König om ”det bästa året i HQ:s historia”. I korthet kan man säga att verksamheten 

gick extremt bra fram till slutet av år 2007. 

 

Även revisionsutskottet lämnade i början av januari 2008 lugnande besked om 

tradingen, att revisorerna var nöjda samt att det skulle ske en avveckling av 

portföljen. 

 

Under senhösten 2007 svepte finanskrisen in över världens börser. Härefter 

försvårades förutsättningarna för handeln med komplexa produkter, däribland 

derivat. Att man nu gick in i dåliga tider framgår bland annat av de budgetförut-

sättningar som HQ tog fram inför 2008. Skillnaden för optionshandeln var framför 

allt att likviditeten i marknaden gick ned. 

 

Trots de dåliga marknadsförutsättningarna så redovisades för koncernen mycket 

goda siffror i årsredovisningen år 2007. Det enda undantaget var tradingen, som 

”påverkats av det bistra marknadsklimatet under andra hälften av året” enligt en 

skrivning i årsredovisningen. Resultatföringen skedde på samma sätt då som 

tidigare, och Johan Dyrefors avgav en ren revisionsberättelse av vilken framgick att 

IFRS-regelverket hade följts. 
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På HQ AB:s styrelsemöte i juni 2008 nämndes tradingen inte över huvud taget, 

annat än att det genom den sedvanliga rapporten från revisionsutskottet gavs 

lugnande besked om de limitöverdrag som skett. Samma sak upprepades på 

styrelsemötet i september 2008. 

 

I mitten av september 2008 gick Lehman Brothers i konkurs vilket skapade stor oro 

på de finansiella marknaderna. Mats Qviberg och flera i HQ AB:s styrelse fick då 

dagligen rapportering från bland annat tradingen om resultat m.m., t.ex. genom sms 

eller mejl. De var framför allt Fredrik Crafoord som genom sms skickade över 

dagens resultat, och det rörde sig i sammanhanget om relativt små siffror, någon 

miljon kr eller så. Mats Qviberg svarade emellanåt på sms och ställde frågor till 

Fredrik Crafoord. Av de fåtal sms och mejl som Mats Qviberg faktiskt har skickat 

till Fredrik Crafoord framgår endast att Fredrik Crafoord lämnat lugnande besked, 

och att Mats Qviberg därvid understrukit vikten av att följa lagar och regler. 

 

I oktober 2008 nationaliserades den isländska banken Glitnir, en aktör som hade 

betydande tradingverksamhet på bland annat Stockholmsbörsen. Detta ledde till att 

optionsmarknadens livididet försämrades ytterligare och att optionspriserna blev än 

mer spridda, d.v.s. inte representativa. Även de isländska bankerna Kaupthing och 

Landets bank fick stora problem under denna period, vilket ytterligare spädde på 

illikviditeten på optionsmarknaden. HQ AB förvärvade Glitnirs svenska gren senare 

under hösten 2008, vilken fick namnet HQ Direct.  

 

Det påbörjades även ett arbete med att ta över Carnegie (projekt Caesar). Så kom 

dock inte att ske, eftersom Carnegies banktillstånd drogs in den 10 november 2008. 

Genom att ytterligare en aktör försvann från optionsmarknaden blev det än mer 

spridda priser på optioner. 

 

Vid styrelsemötet i HQ AB den 19 december 2008 rapporterade Mikael König att 

prognosen för tradingresultatet år 2009 var plus 50 miljoner kr. Budskapet från 
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Fredrik Crafoord till Mikael König, och sålunda från Mikael König till Mats 

Qviberg m.fl. var alltså att portföljen skulle avvecklas och att tradingen skulle gå 

plus under året. 

 

Verksamhetsåret 2009 och våren 2010 

Den 29 januari 2009 hölls styrelsemöte i HQ AB. Johan Dyrefors rapporterade att 

KPMG ansåg att allt såg bra ut, samt att HQ rekommenderades att kontinuerligt 

utveckla och anpassa sig till redovisningsrekommendationer och praxis, med 

särskilt fokus på värdering och tilläggsinformation. KPMG ansåg vidare att 

bokslutet och kommunikén var av god kvalitet. 

 

I februari 2009 flyttade tradingavdelningen från HQ:s lokaler i Sahlénhuset till 

Glitnirs gamla lokaler på Blasieholmen. Tamer Torun blev vid denna tidpunkt chef 

för tradingen, medan Fredrik Crafoord var chef för hela Investment banking. Mats 

Qviberg och tradingavdelningen satt alltså inte i samma lokaler från och med denna 

stund. 

 

Tradingen kom från och med februari 2009 också att delas upp i två delar, dels i 

FC-portföljen, dels i övrig tradingverksamhet. Den förra sköttes främst av Fredrik 

Crafoord, den senare av Tamer Torun och övriga traders. Mats Qviberg hade inte 

kännedom om denna uppdelning. 

 

Även för räkenskapsåret 2008 lämnade Johan Dyrefors en ren revisionsberättelse. 

Den information som lades fram på styrelsemötena under året var lugnande i alla 

avseenden, även om tradingen rent resultatmässigt hade gått sämre sedan sommaren 

2007. 

 

Den 3 april 2009 hölls nytt styrelsemöte i HQ AB, varvid rapporterades att 

tradingen gått extremt starkt under februari och mars 2009. I Q2-rapporten för år 
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2009 framhölls att förutsättningarna för att bedriva egenhandel hade förbättrats 

under första halvåret och att det återigen fanns tendenser till en ökad riskvilja på 

marknaden. Även detta var lugnande besked från tradingen till Mats Qviberg. 

 

Vid något tillfälle kommenterade Mats Qviberg i ett mejl till Fredrik Crafoord ett 

limitöverdrag avseende bruttosäkerhetsbeloppet, ett mejl som åklagaren har 

åberopat för att styrka att Mats Qviberg var inblandad i tradingen. Av en 

efterföljande mejlväxling – som åklagaren valt att inte redovisa – mellan Fredrik 

Crafoord och Tamer Torun framgår dock att Crafoord inte ansåg att Mats Qviberg 

över huvud taget förstod vad denna limit gick ut på. 

 

När det gäller det påstådda mötet mellan Mats Qviberg och Curt Lönnström i 

september 2009 så bestrids att detta har skett på det i promemorian angivna sättet. 

Mats Qviberg har dock träffat Curt Lönnström flera gånger i dennes bostad när 

Mats Qviberg har varit på väg hem från jobbet, och de båda har naturligtvis under 

åren diskuterat många HQ-frågor. Oavsett hur det förhöll sig med just detta 

påstådda möte, så utgör det som står i promemorian i huvudsak ändå enbart 

lugnande besked till Mats Qviberg. Bland annat sägs i promemorian att revisorerna 

har accepterat värderingen, och att en fortsatt konstruktiv dialog bör föras med 

Fredrik Crafoord, vilket anses vara Mikael Königs ansvar. 

 

I oktober 2009 hölls nytt styrelsemöte i HQ AB. Revisionsutskottet rapporterade då 

att tradingportföljen ”i samförstånd med revisorerna” värderades teoretiskt, d.v.s. 

lugnande besked lämnades till Mats Qviberg och styrelsen. Ett utkast av Q3-

rapporten mejlades för kännedom till Mats Qviberg, men som framgår av 

medskicket i mejlet var detta egentligen ingen styrelseuppgift, utan ansvaret för 

rapporten låg längre ned i koncernen. 

  

Tradingavdelningen var på konferens i Waxholm i oktober 2009. Av powerpoint-

material till konferensen kan utläsas ungefär vilken status tradingavdelningen själv 
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ansåg att dess verksamhet befann sig i. Bland annat sägs i materialet att det har 

blivit svårare att stänga större positioner, att målsättningen är att helt stänga FC-

portföljen senast den 30 juni 2010 (”helst tidigare”) samt att kostnadsprognosen för 

stängningen uppskattas till 0-100 miljoner kr. 

 

Vid styrelsemötet i HQ AB den 1 december 2009 rapporterade revisionsutskottet att 

KPMG hade gått igenom den interna kontrollen utan att ha några väsentliga 

synpunkter och att värderingen av tradingportföljen djupanalyserats. Av den 

utförliga prognos inför 2010 som genomgicks vid mötet förutspåddes tradingen 

uppnå ett positivt finansnetto om 74 miljoner kr. Återigen lugnande besked med 

andra ord. 

 

Som redan har framgått sänkte tradingavdelningen volatiliteten på vissa instrument i 

samband med årsskiftet 2009/10. Sänkningen gjordes på riskavdelningens inrådan. 

Mats Qviberg var bortrest i Åre när detta skedde och var således inte inblandad över 

huvud taget. 

 

Åklagarens uppgift om att det hölls ett möte med KPMG den 15 januari 2010 med 

bland andra riskavdelningen är i och för sig riktig. Det som antecknats i protokollet 

– att Mats Qviberg personligen ska ha gått igenom värderingar för Q4 med 

riskavdelningen – är dock felaktigt. Protokollet skickades nämligen för 

kommentarer till bland andra Agneta Norgren, som beträffande Mats Qviberg, 

rättade denna felaktighet. Denna senare handling har åklagaren valt att inte 

presentera, trots att den funnits tillgänglig i förundersökningen. 

 

Vid styrelsemötet i HQ AB den 29 januari 2010 genomgicks revisionsrapporten för 

år 2009. KPMG lämnade där vissa synpunkter på tillämpningen av IAS 39. Det är 

för styrelsen i HQ AB första gången som uttrycket dag 1-resultat nämns. KPMG 

landade i att bokslutet och kommunikén var av god kvalitet, men att HQ 

rekommenderades en ”fortsatt utveckling/anpassning till redovisnings-
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rekommendationer och praxis avseende värdering och tilläggsinformation för 

finansiella instrument i den externa finansiella rapporteringen”. Detta var helt klart 

lugnande besked för HQ-ledningen. Att Mats Qviberg inte anade oråd framgår om 

inte annat av att han köpte en stor post aktier i HQ AB under denna period. 

 

Den 8 mars 2010 hölls styrelsemöte i HQ AB där koncernårsredovisningen 

klubbades. Årsstämman den 15 april 2010 avlöpte också utan komplikationer. 

Den 15 april 2010 hölls styrelsemöte i HQ AB där Q1-rapporten genomgicks. 

Revisionsutskottet rapporterade också på mötet. Tradingverksamheten visade ett 

negativt resultat om 25 miljoner kr.  

 

När det gäller bankens utveckling i stort kan sammanfattningsvis sägas att 

resultatutfallet alltid har varit positivt, men att tradingen drabbats av förluster under 

åren 2007-2009, med ett totalt minus på 157 miljoner kr för dessa tre år. 

 

Tillkomsten av årsredovisningen 2009 och Q1-rapporten 2010 

 

Årsredovisningarna i HQ AB var i mångt och mycket tjänstemannaprodukter. De 

närmare skrivningarna om tradingen, om värderingsmodeller och om Black & 

Scholes, var sådant som utmejslades i samråd mellan riskavdelningen, 

ekonomiavdelningen och tradingavdelningen, vilket t.ex. framgår av den 

mejlkorrespondens som skedde den 16 mars 2010 mellan Nina Hernberg och Tamer 

Torun, där de båda enas om den skrivning som kom att bli not 1 i 

koncernårsredovisningen, en not som åklagaren menar är så pass vilseledande att 

Mats Qviberg m.fl. ska fällas till ansvar för grovt svindleri.  

 

Nina Hernberg skickade därtill texterna vidare till Mattias Arnelund. Även från 

KPMG genom där anställde Peter Svensson gjordes inspel på årsredovisningen, 

vilka beaktades innan den slutliga versionen var klar. Detta visar att årsredo-
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visningen, och att not 1 ”Bokslutskommentarer och redovisningsprinciper”, 

formulerades utan inblandning av styrelsen i HQ AB. 

 

Det som skickades för synpunkter till Mats Qviberg var några ändringar i 

ordförandeordet, ett avsnitt som Mats Qviberg dock inte hade några synpunkter på. 

Korrespondensen på tjänstemannanivå och med KPMG angående den slutliga 

utformningen fortsatte fram till i vart fall kvällen den 22 mars 2010. 

 

När det sedan gäller Q1-rapporten så skickade Mattias Arnelund dagen innan 

publicering (”något försenat”) ett utkast till styrelsen i HQ AB för eventuella 

kommentarer. Mats Qviberg lämnade inga kommenterarer, och såvitt känt inte 

heller någon av de övriga styrelseledamöterna. 

 

Händelserna efter den 15 april 2010 – den forcerade avvecklingen 

 

Catharina Lagerstams uppgift var att bistå i arbetet med tradingportföljen. Catharina 

Lagerstam tog i och för sig fram en handling där ordet ”sedelpress” fanns med. 

Denna handling har dock inte presenterats vid styrelsemötet den 17 maj 2010 eller 

vid något annat tillfälle. 

 

Avvecklingsgruppen höll ett möte den 16 maj 2010, d.v.s. dagen innan styrelse-

mötet i HQ AB. Mötet spelades in med ljud och vad som sades finns också 

nedtecknat. Det som sägs på mötet av bland andra Tamer Torun och Catharina 

Lagerstam är att styrelsen ”inte vet någonting alls”, att styrelsen kommer att hamna 

”i chocktillstånd” och att Mats Qviberg kommer att ”behöva en defibrillator” när 

han får höra vilka förluster som avvecklingen kunde innebära. 

 

Mats Qviberg fick först på styrelsemötet den 17 maj 2010 höra vilka siffror en 

portföljavveckling kunde innebära. Mikael König uppgav då spannet 0-500 miljoner 

98



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2016-06-21 

B 15982-11 

 

 

 

 

 

 

kr. Det kunde alltså sluta med en nollförlust, men även med en förlust på en halv 

miljard. Detta överraskade Mats Qviberg totalt. 

 

Catharina Lagerstams synpunkt på mötet om att HQ borde byta värderingsprincip 

var inte en föranmäld punkt. En sådan omvälvande förändring kan man inte 

spontant ta vid sittande bord, vilket var skälet till att ett sådant beslut inte fattades. 

 

När portföljen sedan började avvecklas så skedde detta på ett framhastat sätt, vilket 

hade sin grund i att Öresund villkorade emissionsgarantin med att all risk skulle 

vara borta innan juni månads utgång. Fredrik Crafoord hade under våren 2010 tagit 

stora och olyckliga positioner, vilka med så kort varsel inte kunde avvecklas på ett 

affärsmässigt sätt. För att klara verksamheten sköt Mats Qviberg med familj själva 

till pengar till HQ-koncernen. Det var i detta skede som Fredrik Crafoord och 

Mikael König fick lämna HQ, samt Michael Nachemson kallades in. 

  

Från och med den 8 juni 2010 övergick avvecklingen från forcerad till panikartad. 

Instruktionen från Öresund och Sven Hagströmer var att det fick kosta vad det kosta 

ville, över en miljard kronor om så krävdes. Förhandlingsläget vid stängningen av 

FC-portföljen var alltså utomordentligt ogynnsamt. 

 

Samtliga positioner i ODAX och OMX såldes inom en tidsperiod av tre veckor 

under sämsta tänkbara förutsättningar. Detta framgår t.ex. av en mejlslinga mellan 

Tamer Torun och en optionshandlare i London den 14 juni 2010. Tamer Torun 

påpekade för Michael Nachemson att det kändes fel att sälja på detta vis, men 

ordern uppifrån bestod; allt skulle bort.  

 

Vilken positionsstängning som kostade mest, eller vilken motpart som på HQ Banks 

bekostnad gjorde den största vinsten, är ännu i dag osäkert. Såvitt har kunnat 

utredas i efterhand såldes dock de mest kritiska positionerna i tradingportföljen till 

Deutsche Bank. 
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Det bör understrykas att Mats Qviberg inte deltog över huvud taget i denna 

panikartade avvecklingsprocess, varken i sin roll som HQ AB:s styrelseordförande, 

eller som representant för ägarsidan Öresund. I det senare fallet fick Mats Qviberg 

inte ens delta i styrelsearbetet, eftersom han på grund av de dubbla rollerna var 

jävig. Detsamma gällde för övrigt även Stefan Dahlbo. 

 

Sven Hagströmer var den som fick sköta kontakterna med Finansinspektionen under 

sommaren 2010. Sven Hagströmer träffade därvid generaldirektören Martin 

Andersson vid ett flertal tillfällen. Strategin från HQ var att ”lägga sig platt” och 

inte sprattla emot. Det senare hade för Carnegie visat sig vara en dyrbar och icke 

framgångsrik strategi i kontakterna med Finansinspektionen. 

 

Förundersökningens tillförlitlighet 

 

Det finns en rad omständigheter som successivt har uppdagats och som enligt Mats 

Qviberg gör att förundersökningens tillförlitlighet kan sättas i fråga. 

 

När det gäller omständigheterna kring Curt Lönnströms i efterhand upprättade 

promemoria över det påstådda mötet i september 2009, så lämnade åklagaren till 

Curt Lönnströms försvarare ut information om hur Mats Qviberg i polisförhör hade 

kommenterat innehållet i promemorian. Det är uppseendeväckande att åklagaren 

läcker information om sådan central bevisning i målet, och därtill till en 

medtilltalads försvarare. Det rätta och objektiva hade i stället varit att höra Curt 

Lönnström över uppgifterna i ett sedvanligt polisförhör. 

 

När det gäller kontakterna mellan EBM och HQ AB så påbörjades dessa såvitt 

framkommit redan i februari 2011. Åklagaren Berndt Berger höll redan i 

inledningsskedet tät kontakt med HQ AB:s juridiska ombud och det utbyttes därvid 

en hel del information dem emellan. Detta trots att HQ AB saknade rätt till 

partsinsyn i förundersökningen.  
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Av flera handlingar framgår också att HQ AB var direkt styrande i vilket material 

som åklagarna begärde ut från Carnegie, som genom förvärvet hade fått ta över en 

stor del av dokumentationen i HQ Bank. HQ AB dikterade också för åklagarsidan 

vilket material HQ AB ville ha ut från SEB Futures angående säkerhetskrav. Detta 

var en del av HQ AB:s informationsinhämtning inför skadeståndsprocesserna. När 

åklagaren begärt och fått ut materialet lämnades det direkt vidare till HQ AB, och 

dessutom till Finansinspektionen, som var drivande i disciplinärendet mot Johan 

Dyrefors. 

 

EBM skickade också i april 2011 till HQ AB över en back-up av en mängd filer 

som Agneta Norgren hade på sin dator. Till skillnad från HQ AB fick de tilltalade 

del av detta material först tre år senare. 

 

Det har förekommit ett flertal möten och kontakter mellan EBM å den ena sidan, 

och HQ AB och/eller Finansinspektionen å den andra, som inte har diarieförts hos 

EBM, vilket framgår av de mejl som Mats Qviberg har låtit hämta in från EBM. I 

mejlen hänvisas till olika möten som ska ha hållits. Kontakterna har ägt rum 

alltsedan förundersökningen inleddes och även under den tid som huvud-

förhandlingen har pågått i tingsrätten. 

 

Efter det att Berndt Berger bytte åklagartjänst kontaktades han av HQ AB som ville 

erbjuda honom anställning. Det förekom i vart fall ett möte om arbetserbjudandet 

mellan styrelseordföranden i HQ AB och Berndt Berger. Anledningen till 

erbjudandet var att HQ AB i skadeståndsprocessen ville utnyttja Berndt Bergers 

kunskap som denne vunnit i arbetet med förundersökningen. 

 

När det gäller Fredrik Crafoords roll i processen ska nämnas att han under 

sommaren 2011 ingick en förlikning med processbolaget HQ AB. Förlikningen 

innebär att HQ AB inte riktar några skadeståndsanspråk mot Fredrik Crafoord samt 

att Fredrik Crafoord får en andel av det skadestånd som personerna bakom 
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processbolaget hoppas på. Fredrik Crafoords motprestation i förlikningen är att ge 

HQ AB tillgång till information som kan användas i skadeståndsmålen. 

 

Fredrik Crafoord avfördes relativt omgående från förundersökningen, den 6 maj 

2011, efter det att Berndt Berger och HQ AB:s juridiska ombud den 3 maj 2011 haft 

mejlkontakt om vilka ansvarssubjekt som HQ AB avsåg att vända sig mot, 

nämligen mot HQ-ledningen samt revisorn men inte mot Fredrik Crafoord. Tre 

dagar efter att HQ AB har lämnat denna upplysning till EBM, lägger åklagaren 

alltså i huvudsak ned förundersökningen mot Fredrik Crafoord och ansluter sig till 

den inriktning som processbolaget har tagit. Det tidsmässiga sambandet är tydligt. 

Detsamma gäller likheterna mellan HQ AB:s och EBM:s valda strategier. Fredrik 

Crafoord har på detta sätt blivit ett slags kronvittne. Fredrik Crafoords uppgifter om 

sin roll i tradingen och vad Mats Qviberg känt till bör därför värderas försiktigt. 

 

Åklagaren har också valt att inte anlita några egna ekonomer eller experter för att 

försöka visa att värderingen av tradinglagret var felaktig. Åklagaren har uttalat att 

han inte vill ha ett ”battle of experts” om värderingen. Under 2013 skickade 

åklagaren dock en förfrågan till Finansinspektionen varvid åklagaren bad om 

namntips på experter. Såvitt har framkommit hade åklagaren också kontakt med tre 

olika experter, vilka dock inte har åberopats som sakkunniga i målet. EBM hade 

t.ex. kontakt med den av HQ AB anlitade experten Evert Carlsson, vilket knappast 

kan anses lämpligt.  

 

Efter tips från Finansinspektionen togs vidare kontakt med en schweizisk expert, 

Eng Cheng Tan, som dock lämnade ett yttrande som avsåg IFRS 13, d.v.s. ett 

regelverk som trädde i kraft först 2013. 

 

Det togs också kontakt med ekonomen Michael Tiemann, en person som är vän 

med Fredrik Crafoord. Även Michael Tiemann har skrivit två utkast till utlåtanden 

där det framförs kritik mot HQ:s värderingsmodell. Några utlåtanden av Michael 
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Tiemann har dock av oklar anledning inte åberopats av åklagaren. Av de mejl som 

har utväxlats mellan Michael Tiemann och åklagaren framgår dessutom att Michael 

Tiemann egentligen inte är särskilt övertygad om huruvida han har grund för sin 

kritik mot HQ Bank, trots att hans utlåtanden ger starkt uttryck för detta. 

 

Slutligen finns det ljudinspelningar från två möten i mars respektive september 

2013 där åklagaren träffade styrelseordföranden i HQ AB samt bolagets juridiska 

ombud. Under dessa möten diskuterade åklagaren utförligt strategier för åtalet med 

processbolaget, lämnade information om utredningsläget samt antydde vilka han 

avsåg att åtala. Det är uppseendeväckande att åklagaren öppet diskuterar förunder-

sökningen med personer som saknar partsinsyn och som har ett så starkt motstående 

intresse till Mats Qviberg m.fl., och detta långt innan åtal väcks i januari 2015. 

 

4.5 Mikael Königs sakframställning 

 

Mikael König har ingen särskild erfarenhet av optionshandel, utan har arbetat med 

framför allt organistoriska frågor i HQ-koncernen fram till dess att han utsågs till 

VD i HQ AB och HQ Bank. Han har under sin karriär även arbetat med försäljning 

av finansiella produkter till kunder, t.ex. fonder. Mikael Königs uppdrag var att 

utveckla den traditionella bankverksamheten i HQ Bank, d.v.s. fokus för honom låg 

på inlåning och kapitalförvaltning. 

 

När det gäller tradingen så hade denna verksamhet varit mycket framgångsrik under 

många år. Mikael König hade dock inget direkt eller dagligt inflytande över denna 

gren av HQ Bank. Tradingavdelningen var endast en mindre del av HQ Banks totala 

verksamhet. Private Banking hade t.ex. dubbelt så stor omsättning jämfört med 

Investment Banking. 
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Styrelserna i HQ AB och HQ Bank var ytterst kompetenta. Styrelseledamöterna 

hade lång och gedigen erfarenhet av finansbranschen. Det fanns mycket noggranna 

och tydliga instruktioner för HQ-koncernens olika organ och verksamheter. 

 

Han tog över posten som VD efter Patrik Enblad, som lämnade HQ Bank under 

hösten 2007. Mikael König ägnade under sin tid som VD en stor del av arbetet till 

att anpassa verksamheten till den flod av EU-lagstiftning som kom under åren 2007-

2010. Därtill befann sig HQ-koncernen i en expansiv fas med förvärvet av Glitnir, 

vilket innebar en integration av ett stort antal nya anställda samt ett övertagande av 

en bankverksamhet som var omfattande. Det fanns även andra påtänkta förvärv som 

Mikael König aktivt arbetade med. 

 

Som VD i en bank ansvarade Mikael König ytterst också för de täta 

myndighetskontakter som förekom, bl.a. med Finansinspektionen. Det ska 

understrykas att detta var en period med finansiell turbulens i omvärlden, där flera 

svenska banker och bolag tvingades in i garantiprogram administrerade av svenska 

staten. HQ Bank behövde inget sådant stöd utan stod helt på egna ben under denna 

oroliga tid. HQ Bank var mycket välskött. 

 

Mikael König hade personalansvar för cirka 300 anställda. Hans roll var att leda 

bankens dagliga verksamhet, att kommunicera med omvärlden, att planera strategier 

och att ansvara för affärsutvecklingen. HQ Bank hade tio kontor på sex olika orter i 

Sverige, samt lokala samarbetspartners på ytterligare ett trettiotal orter. 

När det gäller IFRS-regelverket så är detta ett komplext regelverk som var föremål 

för fortlöpande förändringar. Därtill finns det ett stort antal svenska lagar och 

förordningar som är tillämpliga på bankverksamhet. Mikael Königs ansvar kan inte 

vara att utifrån denna regelmassa titta på och utvärdera varje enskild position som 

tradingavdelningen tog i DAX-optioner. I stället reglerades VD-rollen, som allt 

annat i HQ, genom de detaljerade instruktioner som hade tagits fram av styrelsen. 

Som redan har framförts av bland andra Stefan Dahlbo var den praktiska 
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hanteringen i HQ-koncernen att delegera nedåt och att säkerställa rapportering 

uppåt. Detta gäller för alla större koncerner och är en helt naturlig ordning. 

 

Själva arbetet med årsredovisning och kvartalsrapporter var enligt HQ-instruktionen 

delegerat till CFO, som var Mattias Arnelund. Vid kvalificerade redovisningsfrågor 

skulle konsulthjälp anlitas, vilket också skedde genom KPMG:s redovisnings-

expertis. Mattias Arnelund absoluta uppfattning vid tidpunkten för avgivandet av 

koncernårsredovisningen år 2009 var att årsredovisning och bokföring gav en 

väsentligt rättvisande bild av HQ:s resultat och ställning. Detta framgår av ett 

skriftligt svar till Finansinspektionen från Mattias Arnelund. 

 

Det bestrids att det skett dagliga omvärderingar av tradinglagret som har flutit in i 

den externa rapporteringen. Däremot gjordes månadsvisa avstämningar av 

portföljen, och i förekommande fall justerades resultatet månadsvis utifrån detta. De 

månadsvisa bokföringsordrar som åklagaren har hänfört sig till utgör dock inte 

verifikationer över huvud taget. 

 

En annan missuppfattning i målet är att ONR var synonymt med det belopp banken 

kunde tänka sig att riskera över en natt. Denna limit innebar framför allt ett 

handlingsmandat för tradingen, men uttrycktes i det maximala belopp som kunde 

förloras om marknaden skulle röra sig på ett närmast osannolikt och ogynnsamt sätt.  

 

Fredrik Crafoord hade det direkta ansvaret för Investment Banking, där tradingen 

ingick. Fredrik Crafoord har inte rapporterat något alarmerande om tradingverk-

samheten till Mikael König och inte heller nämnt något om IAS 39 eller IFRS 7.  

 

När det gäller revisionsutskottets rapportering, så har denna skett direkt till HQ 

AB:s styrelse, d.v.s. inte via Mikael König. 
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4.6 Curt Lönnströms sakframställning 

 

Åtalet om grovt bokföringsbrott 

 

 

Curt Lönnström har inte själv eller tillsammans och i samförstånd med någon annan 

åsidosatt bokföringsskyldigheten i HQ Bank. Curt Lönnström har inte talat om den 

löpande bokföringen över huvud taget med Stefan Dahlbo eller Mikael König. Curt 

Lönnströms ansvar i egenskap av styrelseledamot i HQ Bank har varit att 

tillsammans med övriga ledamöter tillse att bolagets organisation har varit 

ändamålsenlig. Detta ansvar har Curt Lönnström uppfyllt. Under hela den tid som 

Curt Lönnström satt i bankens styrelse har Finansinspektionen utövat tillsyn. 

 

Ansvaret för bokföringen åvilade genom delegation VD och ekonomichefen. Curt 

Lönnström har varken haft något direkt ansvar eller så kallat företagaransvar för 

bokföringen och inte heller tagit någon befattning med bokföringen. 

Det bestrids att det saknats eller funnits bristfälliga verifikationer. Årsredo-

visningarna för åren 2007-2009 granskades av Revisorsnämnden efter Finans-

inspektionens anmälan. Revisorsnämnden kom fram till att granskningen inte gav 

skäl till kritik av bokföringen. 

 

Påståendet om oaktsamt bokföringsbrott kan inte avse grovt brott. Påstående om 

grovt brott saknar vidare stöd i åtalet.  

 

Svindleriåtalet 

 

När det gäller åtalet för svindleri bestrider Curt Lönnström att han agerat 

gemensamt och i samförstånd med övriga tilltalade. De uppgifter som lämnats i 

årsredovisningen och i kvartalsrapporten har varit korrekta. Om de funnits några 
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felaktigheter så har Curt Lönnström varken känt till detta eller varit oaktsam i 

förhållande till eventuella felaktigheter. 

 

Curt Lönnström har varit ordförande i HQ:s revisionsutskott. Det har hållits 

regelbundna möten där, och rapportering har skett till HQ AB:s styrelse. Någon 

annan information än den som framgår av revisionsutskottets protokoll har inte varit 

uppe på något möte eller diskuterats mellan de tilltalade. Curt Lönnström har haft 

fog för sin uppfattning att de av åklagaren påstådda missförhållandena inte har 

förelegat. Curt Lönnström har haft den insikt rörande verksamhetsförhållandena i 

HQ AB och HQ Bank som det har ålegat en aktsam styrelseledamot att ha. 

 

Arbetet i revisionsutskottet har i saklig mening varit en del av styrelsearbetet. 

Revisionsutskottet sysslade inte med bokföring. Dess uppgift var i stället att svara 

för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella 

rapportering. Revisionsutskottet gjorde aldrig egna prövningar. 

 

Curt Lönnström hävdar att det funnits tillämpbara interna instruktioner och 

definitioner avseende observerbara marknadsdata, vilka stämts av med KPMG och 

med påskrivande revisor. 

 

Det som Curt Lönnström har att försvara sig mot är ett resultatfel som åklagaren 

inte tillnärmelsevis kan kvantifiera till belopp. Den omständigheten i sig åberopas 

enskilt för att åtalet i sin helhet ska ogillas. 

 

4.7 Åklagarens bemötande av Mats Qvibergs kritik mot förundersökningen 

 

Det stämmer att det inom ramen för förundersökningen förekommit kontakter 

mellan HQ AB, Finansinspektionen och åklagarsidan.  
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Syftet med kontakterna med Finansinspektionen var att få tillgång till myndighetens 

expertis och kunnande för att analysera optionshandeln i HQ Bank. I samband med 

detta bedömdes att det inte förelåg sekretess för de uppgifter som lämnades ut. 

 

HQ AB var att betrakta som målsägande fram till den 21 februari 2014, då 

misstanken om trolöshet mot huvudman lades ned. Fram till dess förekom vissa 

kontakter och även några sammanträffanden mellan åklagarsidan och HQ AB. 

Syftet var att tillföra förundersökningen information, och delvis också att tillgodose 

HQ AB:s intresse av att få information om hur förundersökningen fortlöpte. 

Bedömningen var att detta inte skadade utredningen och att den information som 

lämnades ut inte kunde skada enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. 

 

Åklagarsidans agerande och beslut under förundersökningen har efter anmälan från 

Mats Qviberg prövats flera gånger, bland annat av Riksåklagaren, av 

Överåklagarens kansli vid EBM, av tillsynsmyndigheten vid Åklagarmyndigheten 

och av Utvecklingscentrum i Malmö. Någon kritik eller ändring av åklagarnas 

beslut har inte förekommit. 

 

5. DOMSKÄL 

 

5.1 Utredningen i tingsrätten 

 

Huvudförhandlingen har pågått i sammanlagt 29 dagar och parterna har lagt fram en 

omfattande skriftlig utredning. 

 

Förhör med de fem tilltalade har hållits.  

 

På åklagarens begäran har det hållits vittnesförhör med chefen för HQ Banks 

riskavdelning, Agneta Norgren samt riskmedarbetarna Nina Hernberg och Per 

Börgesson, tradingavdelningens Fredrik Crafoord, Tamer Torun och Johan Tyrén, 
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HQ AB:s CFO Mattias Arnelund, styrelseledamöterna i HQ AB Catharina 

Lagerstam och Pernilla Ström, KPMG-anställda Anders Torgander och Göran 

Arnell, Olle Westring på SEB Enskilda Equities samt Sven Hagströmer, som vid 

tidpunkten för åtalet var verksam i Investment AB Öresund. 

 

Johan Dyrefors har åberopat sakkunnigförhör med professor Juha-Pekka Kallunki 

och docent Jan Marton samt vittnesförhör med KPMG-anställde Anders Malmeby. 

 

Mats Qviberg har åberopat vittnesförhör med Mikael Nachemson, som var den som 

trädde in som styrelseordförande i HQ Bank under senvåren 2010, samt med Sven 

Hagströmer. 

 

5.2 Åtalspunkten 1 – grovt bokföringsbrott 

 

Bokföringsbrott och åklagarens gärningsbeskrivning 

 

Bestämmelsen rörande bokföringsbrott lyder enligt följande. 

 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt 

bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller 

bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen 

eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till 

följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för 

bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller 

fängelse i högst sex månader. 

 

Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex månader 

och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om 

åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller om gärningsmannen använt 

falsk handling eller om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats 

systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.  

 

109



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2016-06-21 

B 15982-11 

 

 

 

 

 

 

Begreppen förlopp, ekonomiskt resultat eller ställning har hämtats från och 

korresponderar med bokföringslagen (se t.ex. 5 kap. 1 § bokföringslagen och prop. 

1981/82:85 s. 30). Med förlopp förstås rörelsens resultat- och ställningsutveckling 

enligt den löpande bokföringen. Förloppet ska beskriva hur verksamhetens ställning 

och resultat vid ett visst tillfälle har framkommit, d.v.s. när de olika affärs-

händelserna har inträffat och hur de har påverkat verksamhetens ställning och 

resultat under räkenskapsåret. Med rörelsens ekonomiska resultat och ställning 

förstås det ekonomiska resultat och den ekonomiska ställning som återfinns i 

årsbokslutet eller årsredovisningen (se prop. 1998/99:130 s. 391 och Christine 

Andersson m.fl., Bokföringsbrott och bokföringslagen, 3 uppl. 2011, s. 31). 

 

Åklagaren gör i sin gärningsbeskrivning gällande att de värderingar som har skett 

av HQ Banks tradinglager har varit affärshändelser som har krävt verifiering. Som 

brottspåståendet får förstås avses både de dagliga värderingarna (”i samband med 

köp eller utställande”), och de därefter gjorda värderingarna (”som uppkommit 

under innehavstiden”). Brottspåståendet tar alltså sikte på samtliga värderingar som 

enligt åklagaren har skett av instrumenten i portföljen och innebär att dessa ska 

bedömas som affärshändelser. Brottspåståendet är begränsat till HQ Banks löpande 

bokföring, d.v.s. HQ AB:s koncernredovisning omfattas inte av denna åtalspunkt 

över huvud taget (jfr åtalspunkterna 2 och 3). 

 

I gärningsbeskrivningen görs vidare gällande att det utifrån verifikationerna inte 

framgår hur HQ Banks resultat har beräknats. Som åklagaren måste uppfattas är det 

de bokföringsordrar som har upprättats månadsvis som avses när gärnings-

beskrivningen talar om att det av verifikationerna i bokföringen inte framgår ”hur 

resultatet har beräknats utifrån värderings-/redovisningshierarkin enligt IAS 39”. 

Det bör i denna del understrykas att åklagaren inte har gjort gällande, och inte heller 

närmare berört, om värderingarna skulle kunna utgöra någon annan form av 

bokslutsdisposition (än affärshändelser) som kan ha krävt verifiering i HQ Banks 

löpande bokföring. 
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Vad som är utrett om den löpande bokföringen i HQ Bank 

 

Genom utredningen får följande anses ha framkommit. Tradingavdelningens 

optionshandel innebar att tradinglagret var under ständig förändring. Dels såldes 

och köptes olika instrument såsom aktieoptioner och indexoptioner, dels ställdes 

sådana instrument ut mot erhållande av premier. 

 

Varje transaktion antecknades till belopp, tid och instrument i den löpande 

bokföringen. Bokningen av denna information skedde ursprungligen i programmet 

Wizer, som sedan tankade över informationen till bokföringsprogrammet Jeeves vid 

dagens slut, där HQ Banks huvudbokföring fanns (jfr 5 kap. 1 § bokföringslagen). 

 

Johan Dyrefors har påpekat att samtliga ursprungspriser bevarades dels i Wizer- och 

i Jeeves, dels i fysiska pärmar. Åklagaren har inte invänt mot detta och inte heller 

åberopat någon bevisning som tyder på att det skulle förhålla sig på annat vis. 

Tvärtom finns det handlingar åberopade i målet där investeringskostnaden för flera 

optioner direkt framgår, se t.ex. avsnitt 4.2 om ODAX R5300. Tingsrätten utgår 

därför i den fortsatta prövningen från att ursprungspriserna har funnits bevarade i 

HQ Banks huvudbokföring, och att bevarandet har skett både elektroniskt i Jeeves 

och fysiskt i pärmar. 

 

När det sedan gäller värderingen av tradingportföljen får följande anses utrett. 

Fredrik Crafoord har berättat att det dagligen skedde omvärderingar till teoretiska 

värden av de under dagen tagna positionerna. Fredrik Crafoord har vidare berättat 

att han efter varje handelsdags slut sms:ade dagens teoretiska tradingresultat till 

Mats Qviberg och Stefan Dahlbo. Det var både vinster och förluster. Hur tradingens 

teoretiska värden flöt in i bokföringen har Fredrik Crafoord inte uppgett sig känna 

till, annat än att värderingen skulle kontrolleras av riskavdelningen innan siffrorna 

gick vidare till ekonomiavdelningen. Även Johan Tyrén har beskrivit dagliga 
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”resultat-sms”. Såvitt har framkommit har dessa resultat endast avsett affärer som 

tradingen gjorde just den dagen, d.v.s. resultatet avsåg enbart nytagna positioner 

eller avslut, och inte hela portföljinnehavet. 

 

Utifrån Fredrik Crafoords lämnade uppgifter framstår det i och för sig som 

näraliggande att det i någon form har funnits dagliga resultat som innehöll 

orealiserade vinster, samt att ett sådant resultat sedan har vidarebefordrats till Mats 

Qviberg och Stefan Dahlbo. Utifrån de åberopade sms:en kan samtidigt konstateras 

att det i sammanhanget rörde sig om relativt sett medelbara belopp, mellan några 

hundratusen kronor och som mest ett tiotal miljoner kronor, d.v.s. långt ifrån de dag 

1-vinster som åklagaren har gjort gällande ska ha flutit in i den löpande bokföringen 

(se t.ex. avsnitt 4.1 om ODAX R4850). I vissa sms angavs även förluster. Inte heller 

de månadsvisa resultaten i bokföringsordrarna har varit i närheten av de höga dag 1-

belopp som åklagaren har pekat på. Vad de dagliga sms-meddelandena avsett för 

resultat framstår således som oklart. 

 

Mattias Arnelund har berättat att några dagliga omvärderingar från ORC inte gick in 

i den löpande bokföringen, utan att endast värderingen vid månadsskiftet fick 

resultateffekt i den löpande bokföringen (i Jeeves), efter det att riskavdelningen 

gjort sin värderingskontroll. Åklagaren har under förhöret med Mattias Arnelund 

pekat på en handling som Mattias Arnelund ska ha upprättat i samband med ett 

polisförhör den 9 mars 2011. Av handlingen förefaller det som att en daglig 

omvärdering får resultateffekt (avseende OMXS30 A660, se domsbilaga 8). Mattias 

Arnelund har dock i tingsrätten upprepat att det som står i den handlingen inte 

stämmer utan att det endast var de månatliga värderingarna som bokfördes och som 

fick resultateffekt i den löpande bokföringen. Någon ytterligare utredning finns inte 

och tingsrätten saknar därmed skäl att ifrågasätta Mattias Arnelunds uppgift i denna 

del. 
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Tingsrätten finner vidare utrett att resultatföringen i den löpande bokföringen bestod 

av upprättandet av den månatliga bokföringsordern, en handling som för varje 

månad finns bevarad och som har åberopats av parterna. Däremot saknas utredning 

om vad som fanns i den ”Bilaga 1” som hänvisas till i respektive bokföringsorder. 

Åklagaren har visserligen i stämningsansökan åberopat samtliga bokföringsordrar 

samt vissa kontouppställningar etc. som i förundersökningen är bilagda ordrarna. 

Handlingarna finns i förundersökningens nionde tilläggsprotokoll. Om det är dessa 

handlingar som utgör ”Bilaga 1” är oklart. Hur handlingarna ska utläsas, vilken 

information som finns i dessa eller vilka slutsatser som eventuellt kan dras av 

handlingarna har inte berörts under huvudförhandlingen av åklagaren. Mattias 

Arnelund, som är den av de hörda personerna i målet som sitt i arbete kom närmast 

bokföringsordern, har inte fått frågor om vad för tillkommande information som 

eventuellt bilades till respektive bokföringsorder. 

 

När det gäller det månadsvisa upptagna resultatet i bokföringsordern (”ELA resultat 

Trading”, d.v.s. resultatet av det egna tradinglagret) får det utifrån utredningen dock 

anses klarlagt att detta belopp har bestått dels av realiserade vinster eller förluster 

som har uppstått efter gjorda avslut på marknaden under månaden, dels av 

orealiserade resultat föranledda av en värdering av de instrument som innehades vid 

månadsskiftet. Den orealiserade delen har beräknats genom att jämföra föregående 

månads värdering av ett instrument, med värderingen av samma instrument vid 

innevarande månads utgång. Det får därtill anses klarlagt att den orealiserade delen 

har innefattat så kallade dag 1-resultat, d.v.s. resultat som har uppstått den månad 

när positionen togs. Detta dag 1-resultat har sedan ”följt med” instrumentet i 

värderingen och resultatföringen till dess att positionen stängts. När positionen har 

stängts har dock i stället det realiserade och verkliga utfallet utifrån anskaffnings- 

respektive stängningspris resultatförts. 

 

Det får genom utredningen slutligen anses klarlagt att dag 1-resultatet har räknats 

fram genom att ta skillnaden mellan anskaffningspriserna (premier eller köppriser) 
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för de innehavda instrumenten, och de värden som HQ Bank åsatte samma 

instrument vid nästkommande månadsskifte. Vid års- respektive kvartalssluten 

värderades de då innehavda instrumenten på nytt av tradingavdelningen och 

jämfördes med de ursprungliga anskaffningspriserna. Det bör redan nu nämnas att 

tingsrätten inte har funnit annat utrett än att det enbart är dessa orealiserade vinster 

och förluster som har flutit in i den externa finansiella rapporteringen och som 

därmed har gett en effekt på det externt redovisade resultatet i HQ AB. 

 

Tingsrättens bedömning av det åtalade bokföringsbrottet 

 

En första fråga för tingsrätten att ta ställning till blir om de värderingar som 

ostridigt har gjorts av innehavda instrument utgör affärshändelser i bokförings-

lagens mening. Som tingsrätten redogjort för ovan är det endast de värderingar som 

har gjorts vid månadens utgång som har flutit in i bokföringen, d.v.s. det är endast 

dessa dispositioner som har haft löpande resultatpåverkan och som därmed kan 

omfattas av ett bokföringsbrott. 

 

Samtliga tilltalade har invänt att dessa värderingar inte utgör affärshändelser. Detta 

eftersom omvärderingarna enligt dem inte beror på HQ Banks relationer med 

omvärlden, utan endast är interna värderingar. Åklagaren har å sin sida gjort 

gällande att värderingarna har ett samband med HQ Banks relationer med 

omvärlden, eftersom det finns en motpart till varje position i tradingportföljen. 

 

Legaldefinitionen av affärshändelse finns i 1 kap. 2 § bokföringslagen, och beskrivs 

där som ”alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags 

förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom 

in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och 

uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat.” 
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Definitionen av affärshändelse måste läsas och förstås tillsammans med övriga 

bestämmelser i bokföringslagen där begreppet förekommer. I 5 kap. 6 § sägs att det 

för varje affärshändelse ska finnas en verifikation. I 5 kap. 7 § förtydligas vad en 

sådan verifikation ska innehålla. I sistnämnda bestämmelse sägs att en verifikation 

ska innefatta uppgift om när verifikationen har sammanställts, när affärshändelsen 

har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. 

I förekommande fall ska verifikationen även innefatta upplysning om handlingar 

eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var dessa 

finns tillgängliga, t.ex. genom hänvisning till en sidoordnad bokföring. 

 

Syftet med de nu uppräknade kraven är att verifikationen ska innehålla så pass 

mycket information om affärshändelsen att det räcker att enbart läsa verifikationen 

för att förstå vad som har hänt. Detta är extra viktigt eftersom verifikationen ska 

kunna utgöra grund för kontroll, exempelvis från Skatteverket (se t.ex. Zeteo 

version juli 2015, 5 kap. 7 § bokföringslagen). Ett huvudsyfte med verifikationen är 

således att denna ska tjäna som bevis för att affärshändelsen verkligen har inträffat, 

därav kravet på att motparten anges. Genom Bokföringsnämndens allmänna råd har 

på senare år förtydligats att verifikationen ska innehålla information som gör det 

möjligt att identifiera motparten (se BFNAR 2013:2, punkten 5.6). 

 

Legaldefinitionen är brett skriven och omfattar de flesta tänkbara dispositioner som 

ett företag vidtar och som har förmögenhetspåverkan. Av motiven framgår dock att 

lagstiftarens avsikt inte har varit att inkludera alla förändringar av ett företags 

förmögenhet i begreppet affärshändelse. I stället sägs att endast direkta åtgärder och 

andra aktiva, från eller till rörelsen riktade, inslag av ekonomisk innebörd i 

rörelsens relationer med omvärlden, ska omfattas av begreppet (se prop. 1975:104 

s. 156). Såvitt kan utläsas ur motiven är det alltså genom omvärldsrekvisitet som 

lagstiftaren har velat fånga och avgränsa begreppet affärshändelser. 
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I motiven uttalas vidare att periodiseringar såsom erläggande av försäkringspremier 

typiskt sett inte utgör affärshändelser, även om dessa i och för sig ska verifieras 

såsom bokslutsdispositioner (se a. prop. s. 156, jfr 5 kap. 3 och 10 §§ bokförings-

lagen). Det kan därvid noteras att erläggandet av en försäkringspremie har en tydlig 

koppling till – och påverkan på – en motpart, d.v.s. försäkringsgivaren tillika den 

som uppbär premien, men betalningen anses likväl inte utgöra en affärshändelse. 

Avskrivningar, uppskrivningar och omföringar inom eget kapital är andra 

bokslutsdispositioner som motsatsvis får anses falla utanför begreppet affärs-

händelse (se t.ex. Zeteo version juli 2015, 5 kap. 3 och 10 §§ bokföringslagen). 

 

Utifrån dessa hållpunkter kan tingsrätten inte komma till en annan slutsats än att de 

månadsvisa värderingarna av instrumenten i tradinglagret inte har utgjort 

affärshändelser. Begreppet affärshändelse måste i detta sammanhang tolkas och 

förstås som en transaktion eller disposition som det krävs bevis kring för att 

säkerställa kontrollen av händelsen, t.ex. genom att hos motparten stämma av om 

händelsen eller dispositionen verkligen har inträffat, att den har inträffat vid angivet 

tillfälle samt att beloppen stämmer. Sådan information kan direkt utläsas ur HQ 

Banks löpande bokföring, d.v.s. vilket instrument som avses, till vilket belopp och 

när omvärdering skett etc. Värderingen bygger inte på någon ömsesidig 

rättshandling och ytterligare bevis eller reciprok kontroll hos en eventuell motpart 

är inte nödvändig för att förstå vad som har hänt i HQ Banks löpande bokföring i 

det nu aktuella avseendet. Det sagda innebär att det helt enkelt brister i 

omvärldsrekvisistet och att värderingarna enligt tingsrättens bedömning därmed inte 

utgör affärshändelser i bokföringslagens mening. 

 

Eftersom åklagarens gärningsbeskrivning vilar på att värderingarna har varit affärs-

händelser, medan tingsrätten kommer till en motsatt slutsats, kan åtalet redan på 

denna grund inte vinna bifall. Oaktat detta vill tingsrätten framhålla följande när det 

gäller det åtalade bokföringsbrottet. 
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De tilltalade i målet har rest en invändning om att bokföringslagen inte uppställer 

något krav på att en verifikation ska innehålla information om ”hur” resultatet har 

räknats fram. Vidare har de tilltalade anfört att det än mindre uppställs något krav 

på att det av en verifikation ska framgå hur resultatet har beräknats utifrån IAS 39, 

en redovisningsstandard som enligt dem endast är tillämplig på den externa 

finansiella rapporteringen, och inte på den löpande bokföringen. Den sistnämnda 

ståndpunkten, d.v.s. att IAS 39 främst tar sikte på det periodvisa upprättandet av 

externa finansiella rapporter, och inte på verifieringen i den löpande redovisningen 

under året, stöds av bland annat professor Kallunkis och docent Martons sakkunnig-

utlåtanden. 

 

Tingsrätten har under huvudförhandlingen ställt en fråga till åklagaren om på vilket 

sätt IAS 39 påverkar kraven på verifiering ”enligt bokföringslagen”. Om kravet på 

verifikat framgår av andra bestämmelser än bokföringslagen, uppstår nämligen 

frågan om det över huvud taget kan dömas för bokföringsbrott, eftersom detta kan 

komma i konflikt med den straffrättsliga legalitetsprincipen och analogiförbudet, se 

Högsta domstolens dom den 29 mars 2016 i mål nr B 2048-15, punkterna 12-13.  

 

Det svar som åklagaren har lämnat är att det av verifikationen borde ha framgått att 

möjligheten att bokföra resultat enligt IAS 39:s värderingshierarki är beroende av 

vilka indata som används vid värderingen. Som det får förstås avser åklagaren här 

att HQ Bank saknade rätt enligt IAS 39 att göra omvärderingar med löpande 

resultateffekt, eftersom värderingarna enligt åklagaren grundade sig på annat än 

observerbara marknadsdata, samt att verifikationen inte lämnade information om 

detta. Åklagaren har på förhandlingen också framhållit att det är den löpande 

bokföringen som ligger till grund för årsredovisningen, och att IAS 39 på det sättet 

blir relevant även för det löpande bokföringsarbetet, d.v.s. att IAS 39 påverkar 

bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen (jfr 6 kap. 1 § bokföringslagen). 
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Frågan om i vilken utsträckning IAS 39 har betydelse för den interna och löpande 

bokföringen i ett företag är inte helt lättbesvarad och har såvitt tingsrätten kunnat 

finna varken varit föremål för någon egentlig diskussion i rättspraxis eller i 

litteraturen. Att IAS 39 i första hand tar sikte på den extern finansiella 

rapporteringen framgår dock direkt av den så kallade IAS-förordningen (Europa-

parlamentets och Rådets förordning [EG] nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder), vilket är den EU-rättsakt 

som ursprungligen antog de redovisningsstandarder som IAS 39 tillhör. Av 

preambeln till IAS-förordningen, som är direkt tillämplig i Sverige, framgår att 

förordningen är ett led i EU:s arbete med att skapa en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv kapitalmarknad genom att garantera en hög grad av insyn i 

redovisningarna. I artikel 1 sägs vidare att syftet med IAS-förordningen är att anta 

och tillämpa internationella redovisningsstandarder i gemenskapen för att hantera 

den finansiella information som läggs fram av noterade företag, att redovisningarna 

i hög grad ska kunna jämföras, och att därigenom garantera att gemensakapens 

kapitalmarknad kan fungera ändamålsenligt. Det framgår därtill av rubriken till 

artikel 4 att de redovisningsstandarder som IAS-förordningen införlivar ska gälla 

för koncernredovisningen i noterade företag. 

 

Att IAS-standarderna främst tar sikte på den externa finansiella rapporteringen, och 

inte på den internt förda bokföringen, får även anses framgå av IAS 1, utformning 

av finansiella rapporter, d.v.s. den övergripande standarden för hur finansiella 

tillgångar och skulder ska redovisas. Av IAS 1 framgår att de finansiella 

rapporternas syfte är att ge information om företagets finansiella ställning, 

finansiella resultat och kassaflöde som är användbar för en rad olika kategorier av 

användare som underlag för ekonomiska beslut (artikel 7). Det sistnämnda får 

framför allt anses ta sikte på investeringsbeslut av olika slag, t.ex. aktieköp, 

ingående av avtal med det företag som avgett den finansiella rapportern eller andra 

affärsmässiga överväganden där bedömandet av det aktuella företaget ingår som ett 

led. Vidare framgår att de finansiella rapporterna är avsedda att tillgodose behoven 
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hos användare som inte har sådan ställning att de kan kräva rapporter som är 

anpassade till deras speciella informationsbehov (artikel 3). 

 

Det står alltså klart att IAS 39 i första hand tar sikte på den externa koncern-

redovisningen i noterade företag, och inte på kontrollen av den löpande 

bokföringen. Det framstår därför som långsökt att hävda att bokföringslagen skulle 

ställa några krav på att verifikationer ska innehålla närmare information om vilka 

indata enligt IAS 39 som har använts vid beräkningen av ett löpande bokfört 

resultat. Detta får särskilt anses gälla när frågan ska bedömas ur ett straffrättsligt 

perspektiv (Se det ovan nämnda HD-avgörandet och t.ex. Petter Asp, Bokförings-

brott och legalitet, SvJT 1999 s. 16 f.). Mot bakgrund av det nu sagda kan 

tingsrätten inte finna stöd för påståendet att bokföringslagen ställer några krav på att 

det i en verifikation ska anges hur det av en omvärdering föranledda och löpande 

bokförda resultatet beräknats enligt IAS 39. 

 

När det slutligen gäller det så kallade huvudsakkriteriet förutsätts för att detta ska 

vara uppfyllt att bristerna i bokföringen är av viss omfattning. Huvudsakskriteriet 

faller ut i tre typfall, nämligen att bokföringen saknas, att bokföringen är osann eller 

att bokföringen inte går att kontrollera. Det bör poängteras att åklagaren i detta mål 

har valt att påstå det sistnämnda, d.v.s. åklagaren har inte påstått att HQ Bank i dess 

löpande bokföring har lämnat oriktiga uppgifter, t.ex. i form av för höga värden på 

indexoptionerna. Det är alltså ett metodfel och inte ett värderingsfel som de 

påstådda bristerna tar sikte på. Den bevisning som har åberopats av åklagaren har 

emellertid i stora delar gått ut just på att peka på de stora skillnader som uppstått 

mellan HQ Banks värdering och de värden som har erhållits utifrån VEGA-analyser 

och Edgen. Bevisningen har således främst varit inriktad på andra förhållanden än 

att det har saknats underlag i den löpande bokföringen. 

 

Tingsrätten kan för egen del konstatera att det har lagts fram handlingar i målet som 

faktiskt utvisar vilka anskaffningsvärden respektive teoretiska värden som gällt för 
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instrumenten i tradingportföljen (jfr t.ex. ovan om optionen ODAX R5300). Dessa 

värden har rimligen hämtats från, eller i vart fall varit tillgängliga i, någon form av 

löpande bokföring, t.ex. Jeeves. Enligt tingsrätten framstår det därmed som långt 

ifrån utrett att det verkligen har saknats verifierade underlag för de orealiserade 

resultat som har flutit in i den löpande resultatföringen. Michaela Hammar, som var 

den på ekonomiavdelningen som faktiskt upprättade bokföringsordern, har inte 

hörts i tingsrätten. Det är inte heller utrett hur den tillkommande information som 

fanns i ”Bilaga 1” till bokföringsordern ska uttolkas. Dessa brister i utredningen 

faller tillbaka på åklagaren. Mot den bakgrunden kan det inte anses styrkt att det så 

kallade huvudsakskriteriet är uppfyllt, d.v.s. det är inte visat att bankens förlopp, 

ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak inte har kunnat bedömas med ledning 

av bokföringen. 

 

Sammantaget blir tingsrättens slutsatser beträffande bokföringsbrottet följande. 

 

1. De aktuella omvärderingarna har inte utgjort affärshändelser.  

2. Det ställs inte något krav i bokföringslagen på att det i en verifikation ska 

anges hur det av omvärderingen föranledda och löpande bokförda resultatet 

har beräknats utifrån den EU-förordning som införlivar IAS 39. 

3. Åklagaren har inte styrkt att det i den löpande bokföringen har saknats 

verifierade underlag till såväl anskaffningsvärden som teoretiska värden. 

 

Samtliga tre slutsatser innebär var för sig att något åsidosättande av bokförings-

skyldigheten enligt bokföringslagen inte har skett. Den sista slutsatsen innebär 

därtill att det så kallade huvudsakskriteriet inte är uppfyllt. Åtalet kan på nu anförda 

skäl inte vinna bifall. 
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5.3 Åtalspunkten 2 och 3 – Grovt svindleri och medhjälp därtill 

 

Utgångspunkter för prövningen av svindleriåtalet 

 

Åtalspunkterna om svindleri kan sägas innehålla två huvudspår. Det ena är hur HQ 

AB:s resultat har redovisats, det andra vad HQ AB har uppgett om värderingsmetod 

och regelefterlevnad i koncernårsredovisningen. 

 

Liksom det åtalade bokföringsbrottet innefattar svindleriåtalet inte ett påstående om 

att tradingportföljen har varit oriktigt värderad, utan i stället ett påstående om att 

resultatet har redovisats på ett otillåtet sätt enligt IAS 39 (åtalspunkten 2 a och 3). 

Åtalspunkterna 2 b-d tar sikte på den information som HQ AB lämnar om 

regelefterlevnad och tillvägagångssätt vid värderingen och redovisningen av 

resultatet i koncernårsredovisningen.  

 

En utgångspunkt vid läsningen av IAS 39 är att standarden är tillämplig på de flesta 

olika finansiella instrument, d.v.s. inte bara på indexoptioner utan även på andra 

finansiella instrument såsom likvida medel, aktier, obligationer, aktieindexoptioner 

och liknande derivat. 

 

En annan utgångspunkt är att IAS 39 är ett principbaserat regelverk som till stor del 

överlämnar åt företaget i fråga att tillämpa regelverket vid framtagandet av dess 

externa finansiella redovisning. Regelverket ger upphov till en rad olika situationer 

och valmöjligheter för det berörda företaget, d.v.s. frågor som faller på styrelsen att 

ta ställning till. Det betyder att två företag mycket väl kan komma fram till olika 

resultat utan att det behöver innebära något avsteg från IAS 39. 
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Svindleribrott och åklagarens gärningsbeskrivning 

 

Bestämmelsen rörande svindleri lyder enligt följande. 

 

Den som offentliggör eller eljest bland allmänheten sprider vilseledande uppgift för 

att påverka priset på vara, värdepapper eller annan egendom, döms för svindleri till 

fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex 

månader. 

 

Om någon, som medverkar vid bildande av aktiebolag eller annat företag eller på 

grund av sin ställning bör äga särskild kännedom om ett företag, uppsåtligen eller av 

grov oaktsamhet offentliggör eller eljest bland allmänheten eller företagets 

intressenter sprider vilseledande uppgift ägnad att påverka bedömandet av företaget i 

ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada, döms såsom i första stycket 

sägs. 

 

Är brott, som i denna paragraf sägs, grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och 

högst sex år. 

 

Åklagarens gärningsbeskrivning tar sikte på det andra och tredje stycket i svindleri-

bestämmelsen. Det åklagaren närmare gör gällande i åtalspunkterna 2 a och 3 är att 

HQ AB i sin koncernårsredovisning för år 2009 och i Q1-rapporten för 2010 har 

redovisat tradingens resultat felaktigt (för högt). Detta har skett genom att HQ AB 

har redovisat dag 1-resultat direkt mot resultatet i strid med IAS 39. Kärnan i 

påståendet är att HQ AB har använt en värderingsteknik som använt icke 

observerbara marknadsdata i strid med IAS 39, VT76 och VT76A. De positioner 

som åtalet avser finns i domsbilaga 1 och 4. 

 

Beträffande åtalspunkten 2 b gör åklagaren gällande att HQ AB i not 1 till 

koncernårsredovisningen för år 2009 säger sig tillämpa en definition av aktiv 

marknad för att avgöra om noterade priser ska användas eller inte. HQ AB har i 

stället använt teoretisk och rak volatilitet. Det är fråga om dels en felaktig uppgift 

eftersom definitionen inte har tillämpats löpande under året, dels en felaktig uppgift 

122



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

 

Avdelning 2 

DOM 

2016-06-21 

B 15982-11 

 

 

 

 

 

 

eftersom HQ AB uppger att man följt IAS 39 artikel 48A under 2009. Felpåståendet 

konkretiseras av de positioner som anges i domsbilaga 2. 

 

Åtalspunkten 2 c bygger på samma omständigheter som åtalspunkten 2 a, men här 

tar felpåståendet i stället sikte på att HQ AB påstår sig följa IAS 39, samtidigt som 

företaget upplyser om att dag 1-resultat redovisas direkt i resultatet. Enligt 

åklagaren lämnar HQ AB därmed felaktiga uppgifter genom att påstå att HQ Bank 

följer IAS 39 VT76 och VT76A samt genom att inte upplysa om skälen för 

regelavvikelsen. Positionerna finns i domsbilaga 1. 

 

När det gäller åtalspunkten 2 d så tar den sikte på IFRS 7 artikel 27B. Enligt 

åklagaren påstår HQ AB i koncernårsredovisningen för år 2009 felaktigt att 

företaget följer IFRS. När det gäller artikel 27B så saknas det nämligen 

upplysningar enligt den bestämmelsen. Vidare har nivåindelningen gjorts på ett 

felaktigt sätt. Positionerna finns i domsbilaga 3. 

 

De ovan nämnda resultaten respektive beskeden om regelefterlevnad m.m. har 

enligt åklagaren varit felaktiga och vilseledande på det sätt som avses i svindleri-

bestämmelsen. Genom att ge sken av att resultatet har varit högre än i verkligheten 

samt genom att påstå att koncernårsredovisningen har upprättats i enlighet med 

IAS 39 och IFRS 7, har uppgifterna enligt åklagaren varit ägnade att påverka 

bedömandet av HQ AB i ekonomiskt hänseende. Brotten är enligt åklagaren att 

bedöma som grova med hänsyn till omfattning och tillvägagångssätt samt då de 

vilseledande uppgifterna varit ägnade att medföra ekonomisk skada till betydande 

belopp för den allmänhet som förvärvat eller skulle komma att förvärva aktier i HQ 

AB. 

 

När det gäller Johan Dyrefors medverkan har åklagaren gjort gällande att han 

genom att skriva på den rena revisionsberättelsen för koncernårsredovisningen för 

år 2009 har främjat de brott som anges under åtalspunkterna 2 a-d. 
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Svindleriåtalet avser alltså inte hela tradingportföljen utan begränsas till positioner 

som är angivna i domsbilaga 1-4. Samtliga påståenden i svindleridelen går dock 

tillbaka på den helt övergripande frågan om huruvida så kallade observerbara 

marknadsdata enligt IAS 39 har använts vid värderingen av tradingportföljen. Det 

förefaller därför naturligt att påbörja bedömningen i den delen. 

 

Vad som är utrett om HQ Banks optionshandel och redovisningen av 

tradingportföljen 

 

Det är i målet klarlagt att tradingresultatet i HQ AB:s koncernårsredovisning samt 

kvartalsrapport innefattade orealiserade resultat, så kallade dag 1-resultat, 

beräknade utifrån den tradingstrategi som anvisades i HQ-instruktionen. 

 

Värderingen har ursprungligen satts av tradingavdelningen, kontrollerats av 

riskavdelningen och sedan processats in i den externa rapporteringen för HQ AB. 

När det gäller de i målet aktuella positionerna så har värderingen påverkats av den 

valda volatiliteten. Denna har varit densamma för de optioner som haft samma 

lösenmånad oavsett lösenpris, så kallad rak volatilitet. Som tingsrätten tidigare 

anfört är inte annat visat att det endast är års- respektive kvartalsvärderingen som 

jämfört med anskaffningsvärdet har fått resultateffekt i den externa rapporteringen. 

 

Den volatilitet som tradingen valde för de i målet aktuella positionerna har av 

åklagaren vidare betecknats som historisk, med vilket förstås att den inte har avsett 

framräknade volatiliteter (i Black & Scholes) utifrån iakttagbara marknadsavslut, 

utan i stället bestått av det underliggande börsindexets volatilitet viss tid tillbaka i 

tiden. 

 

Fredrik Crafoord har berättat att man för de längre positionerna där likviditet 

saknades använde historisk volatilitet som estimerades från Bloomberg, något som 

även har bekräftats av Tamer Torun och Johan Tyrén. Fredrik Crafoord har vidare 
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berättat att han valde en snittvolatilitet för indexet sex månader tillbaka i tiden, om 

den aktuella optionen hade sex månader kvar till lösen och så vidare, d.v.s. den 

historiska volatiliteten motsvarade den återstående löptiden för instrumentet. Även 

detta har bekräftats av Tamer Torun och Johan Tyrén. Det förefaller dock i första 

hand ha varit Fredrik Crafoord som hanterade längre positioner och som därmed 

handlade på historisk volatilitet. 

 

För de optionsserier som hade kort löptid har Fredrik Crafoord berättat att tradingen 

valde den så kallade ATM-optionens volatilitet, d.v.s. man lade sig nära den 

volatilitet som motsvarade vad optioner med lösenpris närmast index handlades till. 

Utifrån transaktionspriser kunde man nämligen via Black & Scholes beräkna vad 

priserna för den optionen motsvarade i volatilitet. ATM-volatiliteten fick sedan 

genomslag för samtliga optioner i den serien. Enligt tingsrätten bekräftas denna bild 

av vad som framkommit om vald volatilitet för DAX-optioner med förfall i januari 

2010, se åtalspunkten 2 (b) och domsbilaga 2. DAX-index stod vid årsskiftet 

2009/10 strax under 6000 punkter, och de närmast liggande optionerna (ODAX 

A6000 respektive A5950) handlades till en volatilitet om 21,97–22,27 %. Tradingen 

har per årsskiftet för samtliga januariförfall i ODAX satt volatiliteten till 22 %. 

 

När det gäller marknadsaktiviteten för de i målet aktuella positionerna finns ingen 

egentlig utredning framlagd av åklagaren. Däremot har Johan Dyrefors lagt fram 

sådan utredning genom professor Kallunkis sakkunnigutlåtande. Utredningen i 

denna del framstår som gedigen. Utifrån sakkunnigutlåtandet kan följande slutsatser 

dras. Handeln i de trettio mest handlade aktierna på Frankfurtbörsen var mycket 

aktiv och uppgick till tiotusentals avslut per dag. Själva indexet representerade 

således en mycket aktiv handel. Handeln med DAX-optioner var däremot begränsad 

och framför allt koncentrerad till de optioner som låg närmast ATM och som hade 

kort löptid kvar. Vid årsskiftet (2009/10) tillika värderingstidpunkten var handeln 

möjligen att betrakta som aktiv beträffande januariförfallen, medan handeln var 
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ytterst begränsad för mars-, juni och decemberförfallen, d.v.s. för de tre förfall som 

omfattas av åtalspunkten 2 a. 

 

För de optionsserier med längre förfall får det anses klarlagt att det var Fredrik 

Crafoord som hanterade dessa, samt att han därvid hade betydande handlingsfrihet 

både vad gäller positionstagande, risktagande och val av volatilitet. I de fall 

tradingen äskade ett utökat mandat för ONR (”för att managera risk”), så medgav 

styrelsen detta utifrån det marknadsscenario som Fredrik Crafoord beskrev.  

 

Att Fredrik Crafoord var en nyckelperson för HQ Bank och för tradingen har varit 

tydligt i målet och framgår av flertalet vittnesmål i tingsrätten och av åberopade 

mejlkonversationer m.m. Det framstår vidare som att Fredrik Crafoords inflytande 

över tradingen inte heller mattades av eller ifrågasattes under hösten 2009 och 

framåt, d.v.s. när frågan om värderingen av FC-portföljen blev en allt mer öppet 

diskuterad fråga i HQ Banks ledning. Detta framstår t.ex. som uppenbart vid en 

läsning av den promemoria som Curt Lönnström upprättade i september 2009. Av 

promemorian framgår att Mikael König uttrycker stort förtroende för Fredrik 

Crafoord. Curt Lönnström lyfter själv i promemorian fram Fredrik Crafoords ”långa 

och mycket lönsamma verksamhet” liksom vikten av att bankledningen agerar ”på 

ett sätt som visar att vi har fortsatt fullt förtroende för Fredrik”, men att detta 

naturligtvis inte ska ”hindra simuleringar eller andra analyser.” 

 

När det gäller riskavdelningens kontroll och rapportering till ledningen så förefaller 

denna främst ha varit inriktad på att granska vilka risker banken tog, och inte att 

lämna synpunkter på förekomsten av eventuella dag 1-resultat. I HQ-instruktionen 

(Risk- och säkerhetspolicy) sägs ingenting om att kontrollera underlagen till 

årsredovisning eller kvartalsrapporter. Instruktionen är i stället uteslutande inställd 

på granskning av bankens risker samt rapportering till styrelsen. Utifrån de 

promemorior och volatilitetskontroller som har lagts fram i målet förefaller 

riskavdelningen således inte särskilt ofta ha varit inne på vilka resultateffekter som 
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kunde uppstå i den externa rapporteringen. Användandet av riskparametern VEGA 

och redovisningen av Edgen har visserligen varit ett stående inslag i riskarbetet, 

men denna sifferexercis har ändå främst knutits an till bankens riskexponering, och 

inte till eventuella resultat.  

 

Däremot står klart att KPMG har haft ett flertal synpunkter på HQ Banks 

värderingsmetod samt dess förenlighet med IAS 39. Redan i januari 2009 

avlämnade Anders Torgander m.fl. en granskningspromemoria där den tillämpade 

värderingsmetoden ifrågasattes. Denna diskussion mellan KPMG och HQ Bank, där 

även Johan Dyrefors deltog, fortsatte mer eller mindre fram till mars 2010 då 

diskussionen kulminerade med Anders Torganders kritiska synpunkter på utkastet 

till 2009 års koncernårsredovisning.  

 

Allmänt om observerbara marknadsdata och resultatföring enligt IAS 39 

 

Som redan har framgått tar IAS-förordningen sikte på ett företags externa finans-

iella rapportering. Syftet med IAS 39 är att ange principer för redovisning och 

värdering av bland annat finansiella tillgångar (artikel 1). 

 

När det gäller värderingen av finansiella tillgångar och skulder så är det vägledande 

begreppet i IAS 39 ”verkligt värde” (artiklarna 43-47). I artikel 48 och 48A 

förtydligas vilka faktorer som ska beaktas vid beräkning av verkligt värde enligt 

följande. 

 

48. Vid fastställandet av det verkliga värdet på en finansiell tillgång eller en finansiell 

skuld ska ett företag, vid tillämpning av denna standard, IAS 32 eller IFRS 7, tillämpa 

punkterna VT69–VT82 i bilaga A. 

 

48A. Det bästa uttrycket för verkligt värde är noterade priser på en aktiv marknad. Om 

marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, tar företaget fram det verkliga 
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värdet genom att använda en värderingsteknik. Syftet med att använda en 

värderingsteknik är att fastställa vad transaktionspriset skulle ha varit vid 

värderingstidpunkten för en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av 

varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, och som är motiverad 

av sedvanliga affärsvillkor. Värderingstekniker innefattar att använda nyligen 

genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har 

ett intresse av att transaktionen genomförs, om sådana finns tillgängliga, hänvisning till 

aktuellt verkligt värde för ett annat instrument som i allt väsentligt är likadant, analys av 

diskonterade kassaflöden och optionsvärderingsmodeller. Om det finns en 

värderingsteknik som är vanligt förekommande bland marknadsaktörer för att prissätta 

instrumentet och denna teknik har visat sig ge tillförlitliga uppskattningar av priser som 

kan erhållas i faktiska marknadstransaktioner använder företaget den tekniken. Den 

valda värderingstekniken använder marknadsinformation i så hög grad som möjligt och 

företagsspecifik information i så låg grad som möjligt. Den införlivar alla faktorer som 

marknadsaktörer skulle beakta när ett pris fastställs och överensstämmer med 

accepterade ekonomiska metoder för prissättning av finansiella instrument. Med 

regelbundna intervall kalibrerar ett företag värderingstekniken och prövar dess giltighet 

genom att använda priser från observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma 

instrument (det vill säga utan förändring, uppdelning eller sammanslagning) eller 

baserat på tillgängliga observerbara marknadsuppgifter. 

 

I första hand anvisas vid värderingen följaktligen att noterade priser på en aktiv 

marknad ska användas. Aktivitetskravet förtydligas i VT71; ”ett finansiellt 

instrument betraktas som att det noteras på en aktiv marknad om noterade priser 

med lätthet och regelbundet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare … och 

dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknads-

transaktioner på affärsmässiga villkor”. 

 

I avsaknad av aktiv marknad anvisas i andra hand användandet av en värderings-

teknik för att fastställa ett fiktivt transaktionspris vid värderingstidpunkten. Syftet är 

således inte att fastställa vad det slutliga utfallet kommer att bli, utan verkligt värde 
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är i stället en uppskattning av till vilket pris instrumentet skulle kunna överlåtas, 

med kunniga parter på ömse sidor om transaktionen. 

 

I artikel 48A sägs att värderingstekniken som indata kan använda bland annat 

nyligen genomförda transaktioner, men att den också kan grunda sig på en 

hänvisning till verkligt värde beträffande liknande instrument, analys av 

kassaflöden samt optionsvärderingsmodeller. Vidare sägs att marknadsinformation 

har företräde framför så kallad företagsspecifik information när indata väljs. Det 

sistnämnda begreppet definieras inte närmare i IAS 39, men beskrivningar av 

begreppet förekommer på andra ställen i IAS-regelverken. Helt övergripande kan 

sägas att företagsspecifik information innefattar interna antaganden om den 

avkastning m.m. som ett företag förväntar sig av en tillgång fram till dess att den 

avyttras, d.v.s. inte sådan öppen information som kunniga parter vid en 

marknadstransaktion normalt skulle beakta (se t.ex. IAS 2 artikel 7, IAS 16 artikel 6 

och IAS 38 artikel 8). 

 

Hur värderingen närmare ska gå tillväga när marknaden inte är aktiv beskrivs i 

VT74-76A. Av särskilt intresse är VT76 och VT76A: 

 

VT76. Därför (a) införlivar en värderingsteknik alla faktorer som marknadsaktörer 

skulle beakta när ett pris fastställs och (b) överensstämmer en värderingsteknik med 

accepterade ekonomiska metoder för prissättning av finansiella instrument. Med 

regelbundna intervall kalibrerar ett företag värderingstekniken och prövar dess giltighet 

genom att använda priser från observerbara aktuella marknadstransaktioner i samma 

instrument (det vill säga utan förändring, uppdelning eller sammanslagning) eller 

baserat på tillgängliga observerbara marknadsuppgifter. Ett företag samlar konsekvent in 

marknadsuppgifter på den marknad där instrumentet köptes eller har sitt ursprung. Det 

bästa belägget för verkligt värde på ett finansiellt instrument vid första redovisnings-

tillfället är transaktionspriset (det vill säga det verkliga värdet för den ersättning som 

erlagts eller erhållits), såvida inte det verkliga värdet för detta instrument erhålls genom 

jämförelse med andra observerbara aktuella marknadstransaktioner avseende samma 
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instrument (det vill säga utan förändring, uppdelning eller sammanslagning) eller 

baserat på en värderingsteknik vars variabler endast innefattar uppgifter från 

observerbara marknader. 

 

VT76A. Den efterföljande värderingen av den finansiella tillgången eller den finansiella 

skulden och den efterföljande redovisningen av vinster och förluster ska vara 

konsekvent med kraven i denna standard. Tillämpningen av punkt VT76 kan leda till att 

ingen vinst eller förlust redovisas vid det första redovisningstillfället för en finansiell 

tillgång eller finansiell skuld. I ett sådant fall kräver IAS 39 att en vinst eller förlust ska 

redovisas efter det första redovisningstillfället endast till den del den uppkommer på 

grund av en förändrad faktor (inklusive tid) som marknadsaktörer skulle beakta vid 

fastställande av ett pris. 

 

Av dessa två vägledande tillämpningar framgår att det vid det första redovisnings-

tillfället i första hand ska användas själva transaktionspriset, om inte verkligt värde 

är bättre representerat utifrån andra marknadstransaktioner i samma instrument, 

eller utifrån en värderingsteknik där endast uppgifter från observerbara marknader 

används. Om det första redovisningstillfället inte genererar någon vinst eller förlust 

i förhållande till transaktionspriset (d.v.s. värderingen bygger på det faktiska 

transaktionspriset alternativt andra iakttagbara transaktioner eller en värderings-

teknik ger samma värde som transaktionspriset) får en efterföljande värdering leda 

till en vinst eller förlust endast om detta beror på en förändrad faktor som 

marknadsaktörer skulle beakta (VT76A). 

 

I BC102-104 finns vissa ytterligare uttalanden om verkligt värde i det nu aktuella 

avseendet. I den engelska texten sägs att värderingstekniken (här åsyftas VT76) 

endast får innefatta ”observable market data”. 

 

Slutligen bör redogöras för VT82. Där sägs att indata i en värderingsteknik 

införlivar observerbara marknadsuppgifter om marknadsvillkoren och andra 

faktorer som kan förväntas påverka instrumentets verkliga värde. Som exempel på 
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sådana faktorer nämns i VT82 (f) volatilitet, vilken ”vanligen kan uppskattas utifrån 

historiska marknadsuppgifter eller genom att använda volatiliteter i aktuella 

marknadspriser”. 

 

I sammanfattning kan således sägas att det grundläggande syftet med verkligt värde 

är att om en tillgång eller skuld sedan dess tillkomst har förändrats i värde, så ska 

detta också få genomslag i den externa finansiella redovisningen. Det betyder 

ofrånkomligen att orealiserade resultat uppkommer som får redovisas. Vid 

bestämmandet av verkligt värde anses noterade priser för tillgången dock som 

tillförlitliga indata endast om marknaden är aktiv. Är marknaden inaktiv anvisas 

alternativa metoder. I sådana fall är resultatföring av orealiserade resultat tillåten 

enligt IAS 39 endast om så kallade observerbara marknadsdata finns tillgängliga vid 

värderingen. 

 

Det bör noteras att begreppet observerbara marknadsdata är synonymt med 

observerbara marknadsuppgifter i IAS 39 (se den engelska versionen av IAS 39, där 

”observable market data” används genomgående i de nu nämnda bestämmelserna). 

Någon definition av begreppet observerbara marknadsdata lämnas inte i IAS 39, 

men får utifrån sammanhanget förstås som data som på något sätt är härledda ur 

observerbara marknadsförhållanden. Att volatilitet kan utgöra exempel på 

observerbara marknadsdata framgår direkt av VT82 (f), liksom att volatiliteten 

antingen kan uppskattas utifrån historiska marknadsuppgifter, eller genom att 

använda volatiliteten i aktuella marknadspriser. Någon inbördes rangordning mellan 

de två alternativen görs varken i IAS 39, eller i dess ”förarbeten” (BC). 

 

Den tidigare nämnda värderingshierarkin i IFRS 7 artikel 27 trädde i kraft i 

december 2009, men gavs retroaktiv verkan för hela räkenskapsåret 2009. Såväl 

IAS 39 som IFRS 7 är sedan 2013 ersatt av IFRS 13. 
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Historisk rak volatilitet kan utgöra observerbara marknadsdata 

 

Svindleriåtalet bygger på att de tilltalade har offentliggjort och spridit vilseledande 

information genom att oriktigt ha tillämpat internationell redovisningsstandard. Det 

åtalade svindleribrottet fylls alltså ut genom de materiella bestämmelserna i IAS 39, 

och får därmed karaktären av ett så kallat blankettstraffbud, låt vara att någon 

hänvisning till IAS 39 inte finns i själva brottsbalksbestämmelsen. Det betyder å 

andra sidan att det för utkrävande av ansvar krävs subjektiv täckning både för 

rekvisiten i svindleribestämmelsen, och för det som anges i IAS 39 (jfr t.ex. 

Lagrådets yttrande i prop. 2011/12:59, s. 70 f. samt SOU 2013:38 s. 595 f.). 

 

Åklagaren har i målet gjort gällande att den historiska och raka volatilitet som 

tradingen tillämpade över huvud taget inte kan anses som observerbara marknads-

data enligt IAS 39. För det fall sådan volatilitet i och för sig kan vara tillåten har 

åklagaren under huvudförhandlingen sakframställningsvis lagt till att den volatilitet 

som tradingen tillämpade i vart fall inte var bearbetad utifrån marknadsuppgifter. 

 

Det bör understrykas att det för en fällande dom i denna del måste krävas full 

utredning om att den resultatföring som har skett av dag 1-resultat, och som avser 

de i målet angivna positionerna, har varit i strid med IAS 39. Denna bedömning ska 

göras ur ett straffrättsligt perspektiv, och bör enligt tingsrätten ske i två steg. Först 

måste prövas om historisk rak volatilitet över huvud taget kan anses som 

observerbara marknadsdata. Om den frågan besvaras jakande, får vald volatilitet för 

de i målet aktuella positionerna bedömas utifrån den av parterna framlagda 

bevisningen om marknadsaktivitet, positionstagande och resultateffekter m.m. 

Medan det första steget är en rättslig bedömning är det andra en bevisfråga. 

 

Som har redovisats ovan föreskriver IAS 39 att ett företag, i de fall där marknaden 

inte är aktiv, vid värderingen av dess finansiella tillgångar kan använda en 

värderingsteknik. En resultatföring i ett sådant fall av orealiserade resultat (så 
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kallade dag 1-resultat), förutsätter att värderingsteknikens indata enbart utgörs av 

observerbara marknadsdata. Finns sådana data får av VT76 och VT76A vidare 

anses följa att orealiserade resultat får redovisas direkt mot resultatet (se BC104). 

 

De positioner som omfattas av åtalspunkten 2 a och 3 har uteslutande värderats med 

en värderingsteknik som utgått från en volatilitet som har varit historisk och rak, 

d.v.s. den har inte härletts från några verkliga optionspriser från iakttagbara avslut 

på marknaden. Det är inte heller utrett att sådana priser har funnits för de aktuella 

positionerna. Tvärtom talar utredningen för att aktiviteten för de här aktuella 

positionerna var ytterst begränsad. Professor Kallunki har t.ex. visat att det vid 

årsskiftet 2009/10 var mycket låg handel i DAX-optioner, såvida dessa inte låg i 

den så kallade frontmånaden, d.v.s. handel fanns endast för optioner som förföll 

redan i januari 2010. Som kommer att framgå i det följande saknades i allt 

väsentligt aktivitet även för juni- och decemberförfallen vid första kvartalsskiftet 

2010, i vart fall enligt HQ Banks definition av aktiv marknad (se nedan om 

positionen L5600). Som åklagaren får uppfattas saknar aktiviteten dock betydelse, 

eftersom historisk rak volatilitet under alla förhållanden inte utgör observerbara 

marknadsdata, d.v.s. dag 1-resultaten fick inte redovisas. 

 

Under huvudförhandlingen uppfattade tingsrätten inledningsvis åklagarens 

ståndpunkt som att historisk volatilitet över huvud taget inte kunde utgöra 

observerbara marknadsdata. Denna ståndpunkt förtydligades dock senare med att 

historisk volatilitet – för att få ligga till grund för redovisning av dag 1-resultat – 

först måste stämmas av eller bearbetas mot iakttagbara marknadspriser, samt att rak 

volatilitet inte tar hänsyn till SKEW, innebärande att historisk rak volatilitet därmed 

inte utgör observerbar marknadsdata. Åklagaren har även uttryckt det som att den 

historiska raka volatilitet som HQ Bank tillämpade inte motsvarade aktuella 

marknadsförväntningar på framtida volatilitet, vilket gör den valda volatiliteten till 

icke observerbara marknadsdata. 
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Enligt tingsrätten kan IAS 39, och då särskilt VT82 (f) inte gärna tolkas på annat 

sätt än att regelverket medger användandet av historisk volatilitet i den under-

liggande tillgången som observerbara marknadsdata i värderingstekniken. IAS 39 

ska som redan nämnts tillämpas på ett brett spektrum av finansiella tillgångar, däri 

inbegripet indexoptioner. Det är också klarlagt att Black & Scholes utgör just en 

sådan optionsvärderingsmodell som avses i IAS 39. Black & Scholes utgår vidare 

från volatiliteten i den underliggande tillgången, låt vara att det utifrån iakttagbara 

avslut även går att räkna fram en implicit volatilitet för själva instrumentet. Något 

uttalande om att historisk volatilitet i en underliggande tillgång inte kan anses 

utgöra observerbara marknadsdata finns varken i IAS 39 eller i dess ”förarbeten”. 

Som Johan Dyrefors har påpekat och lagt fram utredning kring var det mycket aktiv 

handel i de trettio största noterade bolagen på Frankfurtbörsen. Den volatilitet som 

gällde för det tyska DAX-indexet bakåt i tiden var således representativ för den 

underliggande tillgångens rörlighet och därtill helt iakttagbar. Den historiska 

volatiliteten för ett aktieindex får därmed, vid värderingen till verkligt värde av en 

indexoption, anses rymmas inom sådana ”historiska marknadsuppgifter” som 

nämns i VT82 (f). Historisk volatilitet för ett aktieindex får därmed i och för sig 

anses kunna omfattas av begreppet observerbara marknadsdata enligt IAS 39, vilket 

var det regelverk som gällde vid tidpunkten för de åtalade gärningarna. 

 

Genom att volatiliteten i det underliggande indexet enligt IAS 39 således kan anses 

som observerbar marknadsdata, förefaller det rimligt att, för en indexoptionsseries 

vidkommande, även anse historisk rak volatilitet som tillåten. Det underliggande 

indexet uppvisar nämligen endast en historisk volatilitet, oavsett vilket lösenpris 

som olika optioner knutna till indexet har. Professor Kallunki har uttryck saken som 

att den faktiska volatiliteten för det underliggande indexet alltid är densamma för 

alla indexoptioner med samma underliggande index, även om lösenpriserna är olika.  

 

Åklagaren har anfört att implicit volatilitet, som tar hänsyn till SKEW, har företräde 

framför historisk rak volatilitet. Om volatiliteten härleds ur priser från avslut på 
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marknaden, stämmer visserligen åklagarens argument att den ur Black & Scholes 

framräknade volatiliteten kan variera beroende på lösenpris. Detta äger sin naturliga 

förklaring i att positioner långt ifrån ATM handlas till andra priser än de som ligger 

vid ATM, därav det så kallade SKEW-leendet. Fredrik Crafoord har i tingsrätten 

berättat att större positioner i illikvida instrument i princip aldrig handlas på 

listpriser, utan att dessa affärer görs upp i särskild ordning genom att en mäklare 

sätter samman affären mellan parterna, s.k. OTC (”Over The Counter”), till priser 

som ligger utanför de ställda spreadar som syns i marknaden. 

 

Det kan konstateras att den alternativa ”implicita” volatilitet som åsyftas i VT82 (f), 

utgörs av ”volatiliteter som är implicita i aktuella marknadspriser”. Med detta måste 

i första hand förstås marknadspriser som motsvarar verkliga avslut på marknaden, 

och inte endast automatiskt ställda spreadar i ORC. Som redan nämnts var 

aktiviteten vid värderingstidpunkten för de i målet aktuella positionerna mycket låg, 

vilket indikerar att de skiftande volatiliteter som åklagaren hänfört sig till i olika 

uppställningar (”ImpVol”) endast grundar sig på ställda spreadar och inte på 

verkliga avslut på optionsmarknaden. Ett annat sätt att se på saken är att betydelsen 

av SKEW avtar ju färre verkliga marknadsavslut som finns för ifrågavarande 

instrument. Oavsett betydelsen av SKEW så rangordnar VT82 (f) inte implicit 

volatilitet framför historisk volatilitet. Detta måste anses gälla alla instrument som 

omfattas av IAS 39, d.v.s. indexoptioner inkluderat. 

 

Åklagaren har vidare gjort gällande att det underförstått finns en värderingshierarki 

i tre nivåer i IAS 39, d.v.s. samma hierarki som gäller enligt IFRS 7, och att den av 

HQ Bank valda historiska och raka volatiliteten ska anses höra till den lägsta nivå 3, 

d.v.s. volatiliteten ska anses vara icke observerbara marknadsdata. Till stöd för 

denna ståndpunkt har åklagaren hänfört sig till IAS 39 BC102 och till IFRS 7 

BC39C (b) och (c), d.v.s. till ”förarbetena” till IAS 39 och IFRS 7. Åklagaren har 

vidare pekat på att KPMG UK intagit en sådan ståndpunkt i ett remissvar under 

framtagandet av IFRS 7. 
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Enligt tingsrätten kan de ovan nämnda uttalandena dock inte tas till intäkt för att 

historisk rak volatilitet är uteslutet som observerbara marknadsdata enligt IAS 39. 

När det gäller IAS 39 BC102 så återger texten endast ett förslag till värderings-

hierarki i tre nivåer. Av den efterföljande punkten BC103 framgår att IASB valde 

en enklare väg; aktiv marknad eller värderingsteknik. Om någon slutsats om nivåer 

kan dras av detta är det att värderingsteknik enligt IAS 39 kan motsvara såväl nivå 2 

som nivå 3 i IFRS 7. Av BC104 följer vidare att om marknaden är inaktiv så är en 

resultatföring av orealiserade resultat (”up-front gains or losses”) tillåten så länge 

observerbara marknadsdata används som indata i värderingstekniken, d.v.s. inget av 

de nu nämnda uttalandena utesluter historisk rak volatilitet i och för sig. 

 

När det gäller värderingshierarkin i IFRS 7 så infördes den först mot slutet av år 

2009 och sägs uttryckligen i IFRS 7 BC39E inte påverka tillämpningen av IAS 39, 

och då särskilt VT76. Därtill kommer att oavsett om det skulle finnas två eller tre 

nivåer i IAS 39, så utesluter inte heller uttalandet i BC39C att historisk och rak 

volatilitet likväl kan utgöra observerbara marknadsdata. Det enda som sägs i IFRS 

BC39C angående nivå 2 är att dit hör ”financial instruments whose fair value is … 

based on a valuation technique whose variables include only data from observable 

markets”. Inget av de uttalanden som åklagaren har pekat på ger således något 

egentligt stöd för att historisk och rak volatilitet är uteslutet som observerbar 

marknadsdata. 

 

Det kan slutligen konstateras att någon motsvarighet till IAS 39 VT82 (f) inte synes 

ha tagits in i IFRS 13. Om någon slutsats bör dras av detta får den enligt tingsrätten 

bli till de tilltalades fördel, d.v.s. att historisk rak volatilitet i ett underliggande 

aktieindex numera inte anses som observerbara marknadsdata vid värderingen av en 

indexoption. 

 

Det närmaste uttalandet om att historisk volatilitet i den underliggande tillgången 

inte utgör observerbara marknadsdata finns i den broschyr som KPMG UK 
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publicerade i december 2009. Detta uttalande (p. 3.5) är dock på intet sätt bindande 

och tar dessutom sikte på delvis andra förhållanden än de nu aktuella. Som försvaret 

lyft fram kan rörligheten för en enskild underliggande aktie inte heller utan vidare 

jämföras med aktiviteten för ett aktieindex som representerar de trettio mest 

handlade aktierna på börsen. 

 

Den samlade slutsatsen blir därför att historisk och rak volatilitet i ett underliggande 

aktieindex i och för sig kan utgöra observerbara marknadsdata enligt IAS 39, med 

följden att sådana indata är tillåtna att använda vid värderingen av en indexoption 

om marknaden inte är aktiv. Det betyder också att orealiserade resultat som grundas 

på en sådan värdering kan anses förenliga med IAS 39 VT76 och VT76A. 

 

Tingsrättens bedömning av åtalspunkten 2 a 

 

Det avgörande för prövningen av åtalspunkten 2 a måste i stället bli att position för 

position granska de av HQ Bank valda volatiliteterna, och jämföra dessa mot de 

krav som följer av IAS 39. Utgångspunkten är därvid att historisk och rak volatilitet 

i och för sig kan vara observerbara marknadsdata.  

 

Enligt tingsrätten saknas det skäl att ifrågasätta Fredrik Crafoords, Tamer Toruns 

och Johan Tyréns lämnade uppgifter om att tradingen estimerade den historiska 

volatiliteten utifrån Bloomberg, samt att vald volatilitet utgick från hur lång tid som 

återstod till lösen, t.ex. genom att för en sexmånadersoption välja DAX-indexets 

snittvolatilitet de senaste sex månaderna. 

 

När det gäller positionerna i åtalspunkt 2 a så har åklagaren pekat på följande 

förhållande. Januariförfallets volatilitet är satt till 22 %, medan marsförfallet är satt 

till 25 % och juniförfallet till 20 %. Detta motsvarar inte tradingens instruktion om 

att vald volatilitet ska vara ”linjär”, d.v.s. peka i en viss riktning (22 ↗ 25 ↘ 20), 

något som också riskavdelningen noterade vid sin kontroll. Som åklagaren får 
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uppfattas visar detta att marsförfallets volatilitet var motiverad av resultathänsyn 

snarare än utifrån ”verkligt värde”.  

 

Fredrik Crafoord har i tingsrätten uppgett att 25 % volatilitet för marsförfallet enligt 

hans bedömning var rätt, eftersom HQ Banks största marspositioner hade låg strike, 

d.v.s. tyngdpunkten för mars låg på nedsidan. För de positionerna visade ORC en 

högre implicit volatilitet. Han och Tamer Torun ansåg därför att det skulle vara en 

något högre volatilitet, medan riskavdelningen ville ha en lägre utifrån den prisbild 

som ORC visade på ATM-optionen.  

 

Tingsrätten kan konstatera att januariförfallet inte omfattas av åtalspunkten 2 a, 

samt att den valda volatiliteten om 22 % av allt att döma sattes utifrån ATM-

optionen A6000 respektive A5950 (21,97-22,27 %), d.v.s. inte utifrån en teoretisk 

volatilitet i det underliggande indexet, som enligt tradinginstruktionen skulle vara 

linjär, utan i stället utifrån en implicit volatilitet. När det däremot gäller mars-, juni- 

och decemberförfallen är den valda volatiliteten linjär, eller i vart fall utplanande 

(25 ↘ 20 → 20), låt vara att det inte är helt klart om den satta volatiliteten för 

marsförfallen var historisk, implicit eller en kombination av de båda. I vilket fall 

ryms båda dessa indata inom begreppet observerbara marknadsdata. 

 

Åklagaren har vidare anfört att försiktighetsprincipen motiverar att endast de 

positioner där den valda volatiliteten ger ett positivt resultat ska inkluderas i 

felintervallet. Som försvaret anfört saknas dock stöd i IAS 39 för att tillämpa en 

sådan försiktighetsprincip vid värdering till verkligt värde. Både orealiserade vinster 

och orealiserade förluster får redovisas så länge som de härleds från observerbara 

marknadsdata. HQ Bank har också redovisat såväl orealiserade vinster som 

förluster. 

 

Johan Dyrefors har lagt fram utredning om junioptionen R4850, som visar hur 

många avslut som faktiskt gjordes i just detta instrument runt årsskiftet. Positionen 
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omfattas av åtalet. Av Johan Dyrefors utredning framgår att under en dag ställdes 

över 4.500 priser för denna option i små volymer, samtidigt som den inte handlades 

vid ett enda tillfälle. Såvitt framkommit utgör dessa priser således endast ställda 

”spreadar” som tankats från ORC, och som sedan har fått ligga till grund för de av 

åklagaren åberopade volatiliteterna (”ImpVol”) och VEGA-analyserna. Det framgår 

också direkt av riskavdelningens volatilitetsavstämningar att den ”implicita” 

volatilitet som användes som jämförelsematerial oftast var data som inte härletts ur 

några riktiga avslut. I volatilitetsavstämningen som togs fram inför årsskiftet 

2009/10 uttalar riskavdelningen följande. 

 

 

 

Av promemorian ”Risks kontroll av tradings värdering per 2009-12-30” framgår 

vidare att riskavdelningen bedömde att endast ett instrument av samtliga DAX-

positioner med förfall i mars, juni och december 2010 uppfyllde HQ Banks 

definition av aktiv marknad. Vilket detta instrument var framgår inte där, men 

däremot av den handling över de positioner som enligt HQ Banks definition av 

aktiv marknad uppnådde tillräcklig aktivitet, se domsbilaga 11. Den positionen 

(O5000) ingår inte i de av åklagaren utvalda marsförfallen. 

 

För att styrka att HQ Banks valda volatilitet har varit icke observerbar har åklagaren 

åberopat uppställningar som visar på stora resultatskillnader mellan HQ Banks 

värdering och en värdering grundad på en VEGA-analys, både på instrumentnivå 

och på ATM-optionen. Åklagaren har därvid angett ett grovt skattat felintervall om 

145-615 miljoner kr för ifrågavarande positioner. Precisionen i detta intervall är inte 

överväldigande. 
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Såvitt framkommer i målet är dessa stora resultatskillnader inte sådant som har 

kunnat härledas ur några verkliga transaktioner. I stället uppstår dessa slag i 

resultatet utifrån att riskparametern VEGA multipliceras med skillnaden mellan å 

ena sida tankad information från ORC, baserad på ställda men nödvändigtvis inte 

verkliga priser, och å andra sidan HQ Banks valda volatilitet vid årsskiftet. Som 

tingsrätten uppfattar åklagaren är det enbart sådan tankad information som denna 

åtalspunkt vilar på, d.v.s. en ögonblicksbild över de ställda priser som fanns vid 

årsskiftet i ORC och som vid en jämförelse mot HQ Banks teoretiska modell ger en 

hög Edge och en stor skillnad i VEGA-analysen. Det framstår som tveksamt om en 

sådan riskkalkyl utan vidare kan anses representativ för vad som utgör verkligt 

värde enligt IAS 39. Detta gäller särskilt då det inte lagts fram utredning om 

huruvida det faktiskt har funnits några riktiga avslut på samma eller liknande 

instrument, och i så fall till vilka priser dessa avslut har skett (utöver HQ:s egen 

position). Sådan utredning hade på ett mer hållfast sätt kunnat indikera vad den 

”implicita volatilitet” som avses i VT82 (f), och som för övrigt likställs med 

historisk volatilitet, kunde uppskattas till. 

 

Åklagaren har även pekat på en handling (domsbilaga 6) som visar att Fredrik 

Crafoord nära inpå årsskiftet gjorde ”vollavinster” om runt 80 miljoner kr, av allt att 

döma för att kompensera en genomförd sänkning av volatiliteten på vissa 

marsförfall. Följande får anses utrett om denna händelse. Den 23 december 2009 

skedde en sänkning av volatiliteten för marsförfallet från 27,5 % till 26 %. I nyss 

nämnda handling sägs att denna sänkning ”borde ha kostat ca 50 msek”. I 

handlingen anges även att den efterföljande sänkningen från 26 % till 25 % (den 

30 december) gav en ”förväntad resultateffekt” om minus 33 miljoner kr, d.v.s. 

tillhopa drygt minus 80 miljoner kr. Som kompensation för denna förlust finns i 

handlingen följande tre tagna positioner redovisade. 
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1. 15.000 kontrakt av säljoptionen R5600 (juniförfall) vilket ger en 

”vollavinst” om drygt +54 miljoner kr. Såvitt framgår togs denna position 

den 23 december 2009. 

2. Ett köp av 10.000 kontrakt av köpoptionen C5800 (marsförfall), med en 

värdeförändring om drygt +8 miljoner kr. Denna position togs den 

30 december 2009, d.v.s. årets sista handelsdag. 

3. En försäljning av 10.000 kontrakt av köpoptionen F6200 (juniförfall), med 

en värdeförändring om drygt +16,5 miljoner kr. Även denna position togs 

den 30 december 2009, d.v.s. årets sista handelsdag. 

 

Vad som här händer blir något klarare om man läser en mejlskorrespondens från 

den 28 december 2009 mellan Nina Hernberg och Fredrik Crafoord. Nina Hernberg 

nämner där att tradingen i onsdags (d.v.s. den 23 december) sänkte volatiliteten för 

marsförfallen från 27,5 % till 26 %, ”dock utan någon resultateffekt”. Fredrik 

Crafoord svarar att han dels tog en januariposition (M5300), dels utnyttjade 

”skewen för att kunna minska värderingsrisken i mars” efter att ha samrått med 

Stefan Dahlbo. Det sistnämnda får anses ta sikte på volatilitetssänkningen av 

marsförfallet. Fredrik Crafoord förtydligar sig sedan genom att förklara att han 

”sålde på 25 vol i jun”. Här avser Fredrik Crafoord onekligen de 15.000 kontrakten 

i R5600. Såtillvida stämmer alltså åklagarens hypotes om att Fredrik Crafoord 

förefaller medveten om att de positioner han tar också leder till att årsresultatet 

påverkas positivt. Samma förfaringssätt upprepas sedan vid sänkningen den 

29 december 2009 (26 % till 25 %), då position 2 och 3 ovan togs av Fredrik 

Crafoord. Enligt tingsrätten ter sig detta naturligtvis iögonfallande. 

 

Frågan är dock om den trading som Fredrik Crafoord ägnade sig åt vid årsskiftet 

innebar att den valda volatiliteten för samtliga positioner i domsbilaga 1 objektivt 

sett avvek från verkligt värde enligt IAS 39. Åklagarens bevisning utgörs i denna 

del i princip av tankade priser från ORC, som via en VEGA-analys ger ett slag i 

resultatet. När det gäller den första sänkningen av marsförfallet från 27,5% till 
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26 %, sägs inget annat i domsbilaga 6, än att den utifrån en VEGA-analys ”borde ha 

kostat 50 msek”. Någon marknadsaktivitet för de aktuella marsförfallen fanns såvitt 

känt inte. På samma sätt är det med nästa sänkning från 26 % till 25 %, där den 

förväntade resultateffekten helt enkelt får motsvara VEGA, som den dagen var 33 

miljoner kr för hela marsserien. Noterbart är alltså att riskavdelningen inte tog fram 

kostnaden för marssänkningen på instrumentnivå, d.v.s. utifrån det individuella 

VEGA som fanns för respektive option i marsserien. 

 

Enligt tingsrätten är det av det underlag som finns i domsbilaga 6 svårt att dra 

någon slutsats om till vilka priser de tre optionerna i fråga hade handlats vid 

årsskiftet, med kunniga aktörer på ömse sidor om transaktionen. Det framstår vidare 

som oklart om dessa tre ”vollavinster” verkligen har flutit in tradingens årsresultat. 

Det faktum att de tas upp på en av riskavdelningen i efterhand upprättad handling 

ger inget entydigt svar om detta. Därtill kommer att de nu nämnda positionerna 

endast representerade enstaka affärer och att det antal kontrakt som omsattes vid 

dessa tre tillfällen inte är identiskt med det antal kontrakt som fanns i HQ Banks 

slutliga innehav, vilket var det innehav som låg till grund för årsredovisningen, se 

domsbilaga 12. Där framgår att positionen R5600 bestod av -3.250 kontrakt, 

positionen C5800 av 27.500 kontrakt och positionen F6200 av -60.000 kontrakt. De 

positioner Fredrik Crafoord tog i slutet av 2009 utgjorde således bara en del av 

HQ:s position i respektive instrument vid årsskiftet och representerade såvitt 

framkommit bara en fraktion av HQ Banks optionshandel i december 2009. Av 

domsbilaga 12 framgår vidare att totala VEGA för marsserien nu i stället var 38 

miljoner kr. Portföljen uppvisade således en stor föränderlighet i omfång, innehåll 

och risk, vilket gör det vanskligt att lyfta ut enskilda positioner och dra slutsatser 

utifrån dessa. 

 

Som åklagaren anfört utgör Fredrik Crafoords handel i slutet av december 2009 

visserligen en indikation på att vissa positioner kan ha tagits enbart för att den satta 

volatiliteten gjorde detta gynnsamt för resultatet. Enligt tingsrätten kan dock tre 
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tagna positioner – som visserligen är anmärkningsvärda – inte anses tillräckligt för 

att styrka att den valda volatiliteten över lag inte var observerbar och därmed ledde 

till att värderingen avvek från verkligt värde enligt IAS 39. Det bör understrykas att 

åklagaren till denna åtalspunkt har hänfört ytterligare 13 instrument, samt att 

tradingportföljen bestod av ett stort antal andra typer av tillgångar vars värdering 

vid årsskiftet över huvud taget inte har belysts i målet. Detsamma gäller vilka 

eventuella överväganden som gjordes när dessa positioner togs. 

 

Åklagaren har även påpekat att HQ AB i koncernårsredovisningens not 27 

placerade 70 % av dess finansiella instrument i nivå 3. Enligt åklagaren innebär det 

att värderingen måste ha skett utifrån annat än observerbara marknadsdata. Det bör 

därför framhållas att införandet av värderingshierarkin i IFRS 7 artikel 27 enligt 

BC39E inte avsåg att påverka tillämpningen av IAS 39. Av utredningen framgår 

därtill tydligt att HQ Banks upprättande av not 27 var helt frikopplad från vilken typ 

av indata som användes vid värderingen. I stället är utrett att man i brist på 

systemstöd tog fram en schablonmetod för att kunna verkställa nivåindelningen 

enligt IFRS artikel 27A. Denna metod föredrogs på ett styrelsemöte i HQ Bank den 

28 januari 2010 och innebar följande. Om HQ Banks valda volatilitet avvek mer än 

10 % från implicit volatilitet (i ORC) så hamnade tillgångar som hade värderats 

utifrån den volatiliteten i nivå 3. Var avvikelsen i volatilitet 0-10 % hamnade 

tillgången i nivå 2. Därmed är utrett att nivåindelningen inte hade något med 

vilken typ av indata som värderingen grundades på. Med andra ord säger not 27 i 

HQ AB:s koncernårsredovisning inget om huruvida de valda volatiliteterna var 

observerbara marknadsdata eller inte. 

 

Som åklagaren påpekat stämmer det visserligen att HQ Bank till Finansinspektionen 

den 27 juli 2010 uppgav att banken antingen använde priser från en aktiv marknad 

eller implicita volatiliteter om kriterierna för observerbara priser använts, och i sista 

hand historisk volatilitet. Denna upplysning från HQ Bank ger dock inget besked i 
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frågan om huruvida den historiska volatilitet som användes rent objektivt utgjorde 

observerbara marknadsdata enligt IAS 39. 

 

Det är också klarlagt att SEB ställde högre säkerhetskrav för HQ Banks 

optionshandel i DAX från och med mars 2010. Åklagaren har gjort gällande att 

detta visar att positionerna var övervärderade och därmed avvek från verkligt värde. 

Olle Westring på SEB Enskilda Equities har därför hörts i målet. Han har uppgett 

följande. SEB:s indata vid beräkningen av säkerheter grundade sig på börsens 

”stängningspriser” på börsen jämte vissa marginaler. Enligt tingsrätten är det utifrån 

förhöret med Olle Westring inte helt klart om de ”stängningspriser” som SEB 

använde var avslut eller endast ställda priser. Det är också oklart vilka stängnings-

priserna var vid årsskiftet för de positioner som finns i domsbilaga 1. Enligt 

tingsrätten innebär dessa förhållanden, i kombination med att säkerhetskravet även 

innehöll marginal, att Olle Westrings uppgifter inte utgör något avgörande stöd för 

att HQ Banks värdering avvek från verkligt värde enligt IAS 39. 

    

Åklagaren har också åberopat förhör med KPMG-medarbetaren Anders Torgander, 

liksom de granskningspromemorior som Anders Torgander var med och upprättade 

avseende HQ Bank. Den ståndpunkt som Anders Torgander gav uttryck för under 

den tid han arbetade mot HQ-koncernen kan sägas vara den som bäst motsvarar 

åklagarens position i målet. Det bör därför direkt sägas att Anders Torgander syn på 

värderingstekniken var generell och inte tog särskilt sikte på de av åklagaren nu 

utvalda positionerna. I den granskningspromemoria som upprättades i januari 2009 

sägs visserligen att ”HQ tillämpar utan avvikelse Nivå 3 för optioner”, men detta 

uttalande problematiseras inte särskilt utförligt och ställs inte heller i relation till de 

centrala texterna i IAS 39 VT76, VT76A eller VT82 (f). Anders Torgander har 

under förhöret i tingsrätten också uppgett att han inte sitter på något absolut svar på 

vad observerbara marknadsdata enligt IAS 39 innefattar. 
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Åklagaren har även åberopat förhör med Catharina Lagerstam samt pekat på de 

handlingar som hon upprättade under den tid hon var engagerad i HQ AB. Av 

förhöret med henne har visserligen framgått att hon är mycket kunnig inom området 

finansiell riskhantering och att det var denna kunskap som gjorde att hon valdes in i 

styrelsen och deltog i den så kallade avvecklingsgruppens arbete. Hon har dock 

själv uppgett att hon inte är någon redovisningsspecialist och inte heller närmare 

bekant med regelverket IAS 39. Det faktum att hon ansåg att Edgen var ett ”hål i 

balansräkningen” kan visserligen låta dramatiskt, men som torde ha framgått ovan 

kan sådana iakttagelser enligt tingsrättens bedömning inte utan vidare läggas till 

grund för att de i målet aktuella positionerna har värderats utifrån annat än 

observerbara marknadsdata. 

 

Tingsrätten kan inte heller finna stöd i regelverket för att anse att HQ Banks valda 

volatilitet var tvungen att ”bearbetas”.  Som åklagaren får förstås skulle ett sådant 

bearbetande bestå i att vald volatilitet stämdes av mot aktuella transaktioner och 

sedan justeras därefter. Här åsyftas framför allt den regelbundna ”kalibrering” som 

nämns i IAS artikel 48A och VT76. Själva kalibreringen eller ”back-testingen” får 

endast ske mot avslut i samma instrument, vilket följer direkt av artikel 48A, VT76 

och BC104. Återigen blir frågan dock vad som ska gälla om det inte förekommer 

några transaktioner i det aktuella instrumentet, d.v.s. i de fall där den bristande 

likviditeten gör att en sådan kalibrering inte är möjlig. Enligt tingsrätten medför det 

faktum att instrumentet i sig inte handlas aktivt, inte att historisk och rak volatilitet i 

det underliggande indexet är utesluten som observerbara marknadsdata. Som redan 

har framhållits rangordnar IAS 39 VT82 (f) därtill inte implicit volatilitet framför 

historisk volatilitet. I stället nämns båda dessa alternativ som exempel på 

observerbara marknadsdata. 

 

För att styrka påståendet att den valda volatiliteten för de nu aktuella positionerna 

inte var observerbara marknadsdata enligt IAS 39, hade det enligt tingsrättens 

bedömning krävts betydligt mer bevisning än vad som har lagts fram i målet. Det är 
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t.ex. inte motbevisat att Fredrik Crafoord m.fl. faktiskt estimerade de historiska 

volatiliteterna från Bloomberg på det sätt som närmare beskrivits. Dessa 

historikuppgifter torde med lätthet ha kunnat kontrolleras upp för de positioner som 

omfattas av denna åtalspunkt. Detsamma gäller frågan om det faktiskt fanns någon 

marknadsaktivitet, d.v.s. avslut på marknaden, för ifrågavarande positioner, eller i 

vart fall om någon aktivitet förekom för andra liknande DAX-positioner som förföll 

i mars, juni eller december 2010. Det förefaller visserligen som att HQ Banks 

definition av aktiv marknad var väl snäv i förhållande till antalet instrument i 

portföljen. Samtidigt finns ingen utredning som visar på om och i så fall till vilket 

pris de för åtalet relevanta optionerna handlades. Om sådan handel fanns, hade den i 

så fall kunnat ge en fingervisning om vad verkligt värde enligt IAS 39 borde ha 

bestämts till, och därmed om HQ Banks värdering motsvarade detta. 

 

Såväl åklagaren som försvaret har även åberopat en inte obetydlig utredning om den 

tradingförlust som blev resultatet efter den forcerade avvecklingen i juni 2010. 

Tingsrätten kan konstatera att detta möjligen skulle kunna få bevisverkan för hur 

stort ett eventuellt värderingsfel var för hela portföljen, en fråga som inte är föremål 

för tingsrättens prövning. Det är därtill okänt om de i det här målet aktuella 

positionerna fanns kvar i juni 2010, vad de i så fall stängdes till för pris och om det 

var en normal affär, eller en sådan som ska anses ha skett under andra förhållanden 

än going-concern enligt IAS 39 VT69. Enligt tingsrätten saknar det som fram-

kommit om denna tradingförlust i allt väsentligt betydelse för prövningen av åtalet. 

 

Som tingsrätten framhållit måste det inom ramen för en straffrättslig bedömning 

framgå att de i målet aktuella positionerna har värderats och redovisats på ett sätt 

som utan tvivel står i strid med IAS 39, vilket var det regelverk som gällde vid 

tidpunkten för de åtalade gärningarna. Enligt tingsrätten ger varken en läsning av 

regelverket, eller de omständigheter som åklagaren har pekat på tillräckligt stöd för 

någon sådan slutsats. Tingsrätten finner på nu anförda skäl att det inte är styrkt att 

den volatilitet som HQ Bank lade till grund för det orealiserade resultatet avseende 
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positionerna i domsbilaga 1, var icke observerbara marknadsdata enligt IAS 39. 

Något felaktigt resultat enligt IAS 39 har således inte redovisats. Åtalet i denna del 

ska därför ogillas. 

  

Tingsrättens bedömning av åtalspunkten 3 

 

Denna åtalspunkt är uppbyggd på samma sätt som åtalspunkt 2 a, och gäller 23 

DAX-positioner med förfall i juni och december 2010, se domsbilaga 4. 

Åtalspunkten tar vidare sikte på värderingstidpunkten per den 31 mars 2010, d.v.s. 

den dag som optionerna har värderats enligt tradingens modellvärdering och ett 

orealiserat dag 1-resultat uppstått i Q1-rapporten. 

 

Åklagaren har gjort gällande att den valda volatiliteten för juniförfallen på 20 % och 

för decemberförfallen på 17 % inte kan anses utgöra observerbara marknadsdata. 

Precis som under åtalspunkten 2 a får denna prövning göras utifrån den bevisning 

som parterna har lagt fram om respektive position.  

 

Utgångspunkten för prövningen är alltjämt att tradingen estimerade den historiska 

volatiliteten från Bloomberg på det sätt som Fredrik Crafoord m.fl. beskrivit. Någon 

motbevisning om vilken historisk volatilitet som DAX-indexet uppvisade tre 

månader (för juniförfallet) respektive nio månader (för decemberförfallet) tillbaka i 

tiden har inte lagts fram i målet. 

 

Åklagaren har återigen i stället hänfört sig till VEGA-analyser. Som tingsrätten 

redogjort för ovan har dessa riskanalyser ett begränsat bevisvärde när det gäller att 

avgöra frågan om den av HQ Bank historiska raka volatiliteten var observerbar eller 

inte. Åklagarens VEGA-analys visar på en differens om 278/118 miljoner kr för 

juniförfallet (instrumentnivå/ATM-optionen). För december är siffrorna 255/93 

miljoner kr, se domsbilaga 9-10. 
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När det gäller de 15 juniförfallen är det särskilt tre positioner som utmärker sig i 

åklagarens VEGA-analys på instrumentnivå, nämligen R5500, F6400 och F7000. 

Särskilt F6400 står ut från mängden genom att den representerar över hälften av 

värderingsskillnaden för hela innehavet i ODAX (145 miljoner kr). Det hade därför 

varit av särskilt intresse att veta om handeln av just denna option uppvisade någon 

aktivitet på marknaden. Såvitt framgår av riskavdelningens bedömningar saknades 

dock aktivitet i samtliga tre nu nämnda instrument. Någon motbevisning i denna del 

finns som sagt inte. 

 

Tvärtom uttalar riskavdelningen i promemorian ”Marknadsvärdering – Trading per 

den 31 mars 2010” att det saknas priser i marknaden för 74 instrument vilket ger en 

nettodifferens i marknadsvärdet samt att de största differenserna kom från vissa 

ODAX-positioner, dock inte från de som nämns i föregående stycke.  

 

Av promemorian ”Risks kontroll av tradings värdering per 2010-03-31” sägs att 

endast en option för juni handlas aktivt, nämligen R5200. Som framgår av 

domsbilaga 4 omfattas inte denna position av åtalet. Det framgår av åklagarens 

VEGA-analys (domsbilaga 9) att HQ värderar denna position lägre än vad 

marknaden gör, d.v.s. värderingen är ogynnsam för HQ AB (cirka minus 4,5 

miljoner kr). Återigen visar detta vanskligheten av att lyfta ut enskilda positioner 

där aktiv handel saknas och dra generella slutsatser utifrån dessa. 

 

I volatilitetsavstämningen den 24 mars 2010 sägs inget om aktiviten för juni-

förfallen. Det framgår dock att volatiliteten beräknad på 60 dagar ligger på 16 %, 

med vilket måste förstås den historiska volatiliteten för DAX två månader tillbaka i 

tiden. Detta skulle kunna tala för att den volatilitet om 20 % som sattes för juni-

förfallen (förfall 2010-06-18), vilka vid värderingstillfället alltså hade cirka tre 

månader kvar till lösen, var något hög. Riskavdelningens tankning visade samtidigt 

på 18,5 % för implicit volatilitet. Om denna siffra baserade sig på ställda priser eller 
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på riktiga avslut är inte känt i målet. Detsamma gäller vilken exakt historisk 

volatilitet som enligt t.ex. Bloomberg skulle ha motsvarat ett juniförfall. 

 

På samma sätt förhåller det sig med decemberförfallet, dock med den skillnaden att 

en position som omfattas av åtalet faktiskt handlades aktivt enligt HQ:s definition 

av aktiv marknad, nämligen L5600. Riskavdelningen kommenterar i volatilitets-

avstämningen att Fredrik Crafoord ”har lovat att se över värderingen av den”. Av 

promemorian ”Risks kontroll av tradings värdering per 2010-03-31” framgår dock 

att Fredrik Crafoord ifrågasätter aktiviteten för denna option då den enligt honom 

troligen beror på några ”blockaffärer som har bidragit till stora volymer under en 

kortare tidsperiod”. Vad Fredrik Crafoord här avser får anses oklart, och han har 

inte heller fått några frågor om L5600 i tingsrätten. Klart är däremot att volatiliteten 

för hela serien, d.v.s. även för L5600, sattes till 17 %, d.v.s. några noterade priser 

användes varken för denna position eller för övriga decemberförfall. 

 

Enligt tingsrätten förefaller det här mer klart att HQ Bank beträffande just detta 

instrument borde ha använt noterade priser i stället för modellvärdering, eftersom 

bankens definition av aktiv marknad av allt att döma var uppfylld. Det innebär dock 

inte att hela decemberserien därmed ska värderas utifrån en volatilitet som härletts 

från de noterade priser som kunde iakttagas för L5600. Eftersom priser för övriga 

decemberpositioner saknas får – i linje med vad som redan anförts – dessa i stället 

värderas med historisk rak volatilitet. 

 

Resultatet beträffande L5600 får således anses ha redovisats i strid med IAS 39 

artikel 48A, eftersom noterade priser på en aktiv marknad ska användas i första 

hand, d.v.s. före en värderingsteknik. Artikel 48A är visserligen inte åberopad i 

denna del av gärningsbeskrivningen. Det får dock anses följa motsatsvis av VT76 

och VT76A att det som medges där (resultatföring medelst andra observerbara 

marknadsdata än noterade priser) endast är tillåtet om marknaden är inaktiv. 
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Vilken avvikelse från verkligt värde HQ Banks valda volatilitet ledde till för just 

detta instrument är naturligtvis svårt att uppskatta, men tingsrätten har ingen 

anledning att ifrågasätta att den volatilitet som ORC gav (22,66 %) är representativ 

för handeln i L5600. Enligt åklagarens VEGA-analys ger detta ett slag i resultatet 

på 17 miljoner kr i HQ AB:s favör (domsbilaga 10). 

 

Tingsrättens samlade slutsats utifrån den åberopade bevisningen beträffande 

positionerna i domsbilaga 4 blir därför följande. Det är inte visat att de volatiliteter 

som HQ Bank valde var annat än observerbara marknadsdata enligt IAS 39. När det 

gäller positionen L5600 finner tingsrätten dock att ett felaktigt (och för högt) dag 1-

resultat i strid med IAS 39 artikel 48A, VT76 och VT76A har redovisats. Hur stor 

avvikelsen från verkligt värde blev är svårt att uppskatta, men godtas att 

volatiliteten i ORC för detta instrument härletts ur noterade priser, bör felet ha legat 

i storleksordningen 17 miljoner kr. Ur ett svindleriperspektiv och satt i relation till 

hela koncernresultatet (+177 miljoner kr) framstår felet som litet. Den felaktiga 

uppgiften kan därmed inte anses vilseledande på ett sådant sätt att den har varit 

ägnad att påverka bedömandet av HQ AB i ekonomiskt hänseende. Detta gäller 

särskilt eftersom det även finns minuspositioner beträffande juniförfallet (t.ex. 

R5600, -11,3 miljoner kr, se domsbilaga 9) som åklagaren har valt att bortse ifrån. 

Åtalspunkten 3 kan därför inte vinna bifall. 

 

Tingsrättens bedömning av åtalspunkten 2 b 

 

Denna åtalspunkt tar sikte på att HQ AB i koncernårsredovisningen dels felaktigt 

uppgett att definitionen av aktiv marknad har använts vid värderingen, dels felaktigt 

uppgett att när definitionen var uppfylld i enlighet med IAS 39 artikel 48A använde 

HQ Bank publicerade priser. Enligt åklagaren har handeln med de 19 instrument 

som anges i domsbilaga 2 uppfyllt HQ AB:s definition av aktiv marknad. Att 

handeln var aktiv för dessa instrument styrks av underlag som KPMG tog fram i 

slutet av januari 2010. Värderingen har likväl skett med teoretisk värdering. 
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Det är i målet ostridigt att HQ Bank inte tillämpade sin definition av aktiv marknad 

för nu aktuella positioner, vilket felaktigt påstås i årsredovisningen. Tingsrätten 

finner dock att denna notinformation endast gäller resultat- och balansräkningen per 

den 31 december 2009, d.v.s. det påstås inte att definitionen tillämpas ”löpande”. 

Såtillvida har informationen dock varit missvisande. 

 

När det gäller de av åklagaren utpekade januariförfallen i ODAX förefaller det 

visserligen ha skett en ”back-testing” mot ATM-optionen, med efterföljande 

justering av volatiliteten. Enligt tingsrätten spelar det dock ingen roll, eftersom det 

var noterade priser och inget annat som skulle användas vid aktiv marknad. Som de 

tilltalade har påpekat har detta metodfel dock inte gett någon nämnvärd resultat-

effekt för de aktuella positionerna. Av åklagaren åberopad VEGA-analys framgår 

att resultatskillnaden låg på drygt en miljon kr, se domsbilaga 11. Det saknas vidare 

skäl att ifrågasätta professor Kallunkis utlåtande om att en ytterligare sänkning av 

aktivitetskravet från 50 % till 30 % alltjämt gav ett litet avtryck i resultatet på 

totalen. Tingsrätten finner alltså att en felaktig uppgift visserligen har lämnats 

beträffande de positioner som anges i domsbilaga 2. Det resultatfel som kan 

relateras till den felaktiga uppgiften får dock anses försumbart i förhållande till 

koncernresultatet. 

 

Mot bakgrund av det nu anförda finner tingsrätten att de felaktiga uppgifterna om 

att definitionen använts beträffande positionerna i domsbilaga 2 samt att HQ AB 

uttalat att företaget följt IAS 39 trots att definitionen inte har tillämpats, inte kan 

anses vilseledande på ett sådant sätt att detta har varit ägnat att påverka bedömandet 

av HQ AB i ekonomiskt hänseende. 

 

Tingsrättens bedömning av åtalspunkten 2 c 

 

Denna åtalspunkt bygger på samma felpåstående som åtalspunkten 2 a, med den 

skillnaden att det inte är det påstådda felaktiga resultatet som åklagaren menar är 
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vilseledande, utan i stället att HQ AB beträffande dag 1-resultatet påstår sig följa 

IAS 39 alternativt inte upplyser om att dag 1-resultaten är oförenliga med IAS 39 

eftersom dessa enligt åklagaren grundar sig på icke observerbara marknadsdata. 

 

Som redovisats ovan har åklagaren beträffande positionerna i domsbilaga 1 inte 

förmått styrka att icke observerbara marknadsdata har använts i strid med IAS 39. 

Eftersom denna åtalspunkt, liksom åtalspunkten 2 a, för ett bifall förutsätter att 

positionerna har redovisats i strid med IAS 39, kan åtalet inte heller i denna del 

vinna bifall. 

 

Tingsrättens bedömning av åtalspunkten 2 d 

 

Denna åtalspunkt tar sikte på att HQ AB i koncernårsredovisningen säger sig följa 

IFRS-standarden, och riktar in sig på instrumenten i domsbilaga 3. Som tingsrätten 

har redovisat ovan är det utrett att HQ AB:s nivåindelning var helt frikopplad från 

vilka indata som värderingen grundades på, och att den i stället grundades på en 

schablonmetod om 10 % avvikelse mellan ORC och den av tradingen estimerade 

historiska volatiliteten. Det är vidare utrett att det i not 27 saknades upplysningar 

enligt IFRS artikel 27B. 

 

HQ AB hade av allt att döma inte tillräckligt systemstöd på plats för att klara av att 

följa bestämmelsen i IFRS 7 artikel 27 fullt ut. Detta är något som borde ha upplysts 

om i koncernårsredovisningen. Det kan vidare konstateras att HQ AB:s nivå-

indelning inte uppfyller vad som föreskrivs i artiklarna 27A-B. Åklagaren har 

således förmått styrka att det lämnats en felaktig uppgift i och för sig i koncernårs-

redovisningen. Detta eftersom HQ AB påstod att IFRS-standarderna har följts samt 

att nivåindelningen inte gjorts på rätt sätt. Det får också anses utrett att en position 

som omfattas av denna åtalspunkt (O5000) handlades aktivt enligt HQ Banks 

definition av aktiv marknad och därmed borde ha värderats med noterade priser och 

följaktligen lagts i nivå 1. I stället har positionen av allt att döma förpassats till 
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nivå 2, då skillnaden mellan tankad och historisk volatilitet för denna position vid 

årsskiftet uppgick till strax under 6 % (≤ 10 %), se domsbilaga 12. 

 

Det som kan läggas HQ AB till last är således att not 27 inte har varit upprättad på 

ett korrekt sätt, dels eftersom nivåindelningen inte har utgått från värderingen över 

huvud taget, dels eftersom den saknar vissa tilläggsupplysningar. Den indelning 

som HQ AB gjorde innebar att de flesta tillgångarna redovisades i nivå 3, d.v.s. den 

minst ”tillförlitliga” nivån. För en läsare av årsredovisningen borde detta dock leda 

till en ökad vaksamhet och inte tvärtom. Tingsrättens ovan redovisade slutsats 

innebär vidare att historisk och rak volatilitet i och för sig kan anses vara 

observerbara marknadsdata. Som Professor Kallunki har påpekat torde detta 

innebära att ett större antal instrument hade kunnat placeras i nivå 2.  

 

Det kan därtill konstateras att nivåindelningen var en regelmässig nyhet för 2009 års 

bokslut, vilken dessutom skulle tillämpas retroaktivt. Hur stor betydelse den nu 

aktuella felaktigheten verkligen hade för en presumtiv läsare av koncernårsredo-

visningen kan man bara spekulera om. Åklagaren har inte närmare berört frågan. 

Enligt tingsrätten kan inte varje felaktighet i en årsredovisning leda till ansvar för 

svindleri. I avsaknad av utredning kring betydelsen av den nu aktuella felaktiga 

upplysningen, finner tingsrätten inte utrett att den har varit ägnad att påverka 

bedömandet av HQ AB i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada. 

Åtalspunkten 2 d kan därför inte vinna bifall. 

 

5.4 Avslutande synpunkter rörande åtalet för svindleri 

 

För att undvika missförstånd bör avslutningsvis förtydligas att svindleriåtalet varken 

tar sikte på att något otillåtet risktagande skulle ha förekommit i banken, eller att 

banken skulle ha haft en otillräcklig kapitaltäckning. Åtalet tar inte heller sikte på 

att värderingen skulle ha varit felaktig i förhållande till det slutliga resultat som 

tradingen förväntade av de positioner som omfattas av åtalet. 
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Åtalet är således inte ett uttryck för något allmänt ansvarsutkrävande på grund av 

händelserna i HQ-koncernen. Åtalet är i stället i allt väsentligt inriktat på frågan om 

vissa positioner i ODAX har redovisats med stöd av indata, som enligt de under 

2009-2010 gällande regelverken IAS 39 och IFRS 7, utgjorde något annat än 

”observerbara marknadsdata”. 

 

Tingsrättens samlade intryck av bevisningen är att risken i tradingportföljen ökade 

från och med sommaren 2009 och att exponeringen var förhållandevis stor för en 

aktör av HQ Banks storlek. Det har även framkommit att tradingen tog positioner 

nära inpå årsskiftet 2009/10 som kan antas ha gett gynnsamma avtryck i koncern-

årsredovisningen. Värderings- och resultateffekter var också frågor som successivt 

under 2009 diskuterades alltmer intensivt och livligt inom HQ-koncernen och 

KPMG, trots att värderingsmetoden i och för sig hade varit etablerad sedan flera år. 

De nu nämnda förhållandena är dock inte sådana att det är styrkt att HQ AB 

åsidosatte IAS 39 eller IFRS 7 annat än i vissa mindre avseenden, och då inte på ett 

sådant sätt att det kan grunda ansvar för svindleribrott. Det betyder att Mats 

Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König och Curt Lönnström inte ska dömas till 

ansvar för grovt svindleri. Det betyder vidare att Johan Dyrefors inte ska dömas till 

ansvar för medhjälp till grovt svindleri. 

 

6. ÖVRIGA FRÅGOR 

 

6.1 Näringsförbud m.m. 

 

På grund av utgången i ansvarsfrågan ska åklagarens yrkanden om näringsförbud 

respektive förbud att lämna ekonomiskt biträde avslås. 
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6.2 Försvararkostnader 

 

 

Utgångspunkter 

 

 

Frikännande dom har meddelats mot de fem tilltalade och det som återstår för 

tingsrätten att pröva är försvararkostnaderna. Målet har varit omfattande och 

förundersökningen har pågått sedan hösten 2010. Åtal väcktes i januari 2015. I 

tingsrätten har utöver huvudförhandlingen två förberedande sammanträden hållits 

med parterna för att planera rättegången. Huvudförhandlingen har pågått i 29 dagar. 

Effektiv förhandlingstid (exklusive pauser) för huvudförhandlingen uppgår till 106 

timmar. 

 

Stefan Dahlbo, Mikael König och Curt Lönnström har haft offentliga försvarare. 

Ersättningen för dessa bestäms enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken och ska utgå av 

allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. 

Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är 

rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av en 

timkostnadsnorm. Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen, om den 

skicklighet och den omsorg som uppdraget utförts med eller andra omständigheter 

av betydelse ger anledning till det. 

 

När det gäller Mats Qviberg och Johan Dyrefors så har de anlitat privata försvarare. 

Enligt 31 kap. 2 § rättegångsbalken kan rätten besluta att den tilltalade ska få rätt till 

ersättning av allmänna medel för försvararkostnader och för bevisning under 

förundersökning och rättegången, under förutsättning att kostnaderna har varit 

skäligen motiverade för att den tilltalade ska kunna ta tillvara sin rätt. 

 

Försvaret har lagt ned ett omfattande arbete i målet och kostnadsräkningarna uppgår 

till betydande belopp. Åklagaren har yttrat sig över kostnadsräkningarna och anfört 
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att ersättningarna i vissa delar bör sättas ned. De tilltalade har i sin tur yttrat sig 

samt vidhållit framställda kostnadsyrkanden.  

 

Innan respektive kostnadsräkning prövas vill tingsrätten framhålla följande. När det 

gäller genomförandet av själva huvudförhandlingen förutskickade försvararna redan 

under hösten 2015 att man avsåg att dela upp arbetet mellan sig, för att slippa 

upprepningar under sakframställningarna, men också för att undvika dubbelarbete. 

Således har Johan Dyrefors försvarare t.ex. lagt fram en omfattande utredning om 

IAS 39 och IFRS 7, om optionsteori och om marknadsaktivitet i ODAX m.m. 

Stefan Dahlbos försvarare har haft en särskild inriktning mot det åtalade 

bokföringsbrottet. Mikael Königs och Mats Qvibergs försvarare har lagt fram 

omfattande utredning om den så kallade HQ-instruktionen. Mats Qviberg har också 

ifrågasatt förundersökningens tillförlitlighet och lagt fram utredning kring detta (se 

nedan). Curt Lönnströms försvarare har särskilt inriktat sig på gränserna för det så 

kallade företagaransvaret samt lagt fram utredning om revisionsutskottet. Genom att 

dela upp arbetet på detta sätt kan det antas att en betydande kostnadsbesparing har 

uppnåtts. 

 

Åklagaren har som en generell synpunkt angett att försvararnas nedlagda tid bör 

sättas ned utifrån utgångspunkten om åklagarens och försvararens olika roller och 

arbetsuppgifter. Som nämns ovan har det varit fråga om ett ovanligt stort brottmål 

som utöver traditionell straffrätt behandlat frågor om innehållet i internationella 

redovisningsstandarder, förhållandet mellan svensk straffrätt och unionsrätten samt 

vilket straffrättsligt företagaransvar som gäller i större företag. Såväl åklagare som 

försvarare har också varit mycket drivande i att ta fram underlag och samtliga parter 

har åberopat en omfattande skriftlig bevisning. Tingsrätten finner därför inte skäl att 

jämka antalet timmar på den nu aktuella grunden. 

 

Tingsrätten övergår nu till att pröva kostnadsanspråken för respektive tilltalad. 
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Mikael Königs försvarare 

  

Mikael König har haft två offentliga försvarare, nämligen advokaterna Tomas 

Nilsson och Lars Zacharoff. Den sistnämnde förordnades först den 19 augusti 2015.  

 

Åklagaren har påpekat att Lars Zacharoff även är involverad i tvistemålen angående 

HQ, och att han därmed har haft ett visst försteg vid inläsningen av målet. Lars 

Zacharoff har invänt att vissa frågor visserligen är gemensamma i tvistemålen och 

brottmålet, men de överlappar på intet sätt varandra. Enligt tingsrätten har Lars 

Zacharoff varit mycket aktiv under huvudförhandlingen och gjort ett gediget 

försvarararbete. Tingsrätten finner således inte att den omständigheten att Lars 

Zacharoff även företräder Mikael König i tvistemålen utgör skäl att jämka antalet 

nedlagda timmar i denna del. 

 

Tingsrätten finner sammanfattningsvis att nedlagd tid för Mikael Königs respektive 

försvarare får anses rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. 

Tingsrätten finner vidare att det föreligger skäl att delvis frångå taxan i höjande 

riktning (1/3) på det sätt som Mikael König yrkat. Mot yrkandena om ersättning för 

tidsspillan och utlägg finns ingen erinran. 

 

Stefan Dahlbos försvarare 

  

Även Stefan Dahlbo har haft två offentliga försvarare, nämligen advokaterna Per 

Samuelson och Christina Bergenstein. Den sistnämnda förordnades först den 

19 augusti 2015. Tingsrätten finner att nedlagd tid för respektive försvarare får 

anses rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Mot yrkandena om 

ersättning för tidsspillan och utlägg, liksom om att delvis tillämpa en förhöjd taxa 

(1/3), finns ingen erinran. 
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Curt Lönnströms försvarare 

  

Curt Lönnström har haft advokat Carl-Johan Malmberg som offentlig försvarare, 

som efter ett försvararbyte förordnades den 21 maj 2015. Advokat Malmberg har 

lagt ned färre timmar än t.ex. advokat Zacharoff och advokat Bergenstein, vilket 

kan antas bero på den ovan nämnda arbetsuppdelningen mellan försvararna. 

Tingsrätten finner att nedlagd tid får anses rimlig med hänsyn till uppdragets art och 

omfattning. 

 

Johan Dyrefors försvarare 

  

Johan Dyrefors har företrätts av tre privata försvarare och ett biträde nämligen 

advokaterna Torgny Wetterberg, Thomas Tendorf och Olof Nilsson samt jur.kand. 

Karin Svensson. Total nedlagd tid uppgår till 2.555 timmar, vilket är ett färre antal 

timmar än för Mikael Königs, Stefan Dahlbos och Mats Qvibergs försvarare. 

 

Tingsrätten finner att nedlagt arbete i huvudsak får anses skäligen motiverat, dock 

med följande undantag. Enligt tingsrätten kan det inte anses påkallat att ha fler än 

två försvarare närvarande under hela huvudförhandlingen. Det får också anses vara 

advokaterna Torgny Wetterberg och Thomas Tendorf som i allt väsentligt har stått 

för arbetet i huvudförhandlingssalen. Tingsrätten finner därför att ersättningen i 

denna del bör sättas ned motsvarande 200 timmar, d.v.s. advokat Olof Nilssons och 

jur.kand. Karin Svenssons nedlagda tid under själva huvudförhandlingen ersätts 

inte. 

 

När det gäller den yrkade timkostnaden om 4.000 kr för advokaterna Wetterberg, 

Tendorf och Nilsson finner tingsrätten att denna, i ett brottmål av nu aktuellt slag, 

framstår som skälig enligt allmänna sysslomannarättsliga principer (se NJA 2015 s. 

62). Detta bör däremot inte gälla för Karin Svenssons arbete. För en biträdande 
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jurist får en marknadsmässig timersättning i ett mål av denna karaktär i stället anses 

ligga på 2.000 kr. 

 

Tingsrätten finner vidare att yrkade kostnader för bevisning framstår som skäligen 

motiverade. Åklagaren har anfört att professor Kallunki även är engagerad i 

tvistemålet och har avgett utlåtanden där, och då på uppdrag av KPMG. Enligt 

åklagaren är det därmed KPMG och inte Johan Dyrefors som har haft en kostnad. 

Vilken närmare uppgörelse som gjorts om rättegångskostnader mellan Johan 

Dyrefors och hans arbetsgivare är inte känt för rätten. Tingsrätten utgår dock från 

att samtliga försvararkostnader i detta mål kommer att faktureras Johan Dyrefors. 

Han har därmed rätt till ersättning för kostnaderna. 

 

Johan Dyrefors ska därför i huvudsak ersättas enligt sitt yrkande. Dock ska 

ersättningen för nedlagd arbetstid minskas med 100 timmar för advokat Nilsson och 

med 100 timmar för jur.kand. Karin Svensson. Vidare ska det arbete Karin 

Svensson lagt ned (450 timmar) ersättas till en timkostnad om 2.000 kr (exklusive 

moms). 

 

Mats Qvibergs försvarare 

  

Mats Qviberg har företrätts av två försvarare, nämligen advokaterna Hans 

Strandberg och Olle Kullinger. På huvudförhandlingen har Mats Qviberg även 

biträtts av advokaten Ulf Stigare. 

 

De yrkade timkostnaderna (2.800 kr för Olle Kullinger, 3 500 kr för Ulf Stigare och 

3 800 kr för Hans Strandberg) framstår som skäliga enligt allmänna sysslomanna-

rättsliga principer. 

 

När det gäller den tid som framför allt Olle Kullinger har lagt ned på att ifrågasätta 

förundersökningens tillförlitlighet finns följande att säga. Åklagarens uppgift är att 
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objektivt leda förundersökningen och att se till att denna är robust och bedrivs i 

enlighet med gällande regler. Det är dock inte en uppgift för tingsrätten att utöva 

tillsyn mot åklagaren. Däremot ska tingsrätten givetvis värna rättssäkerheten i det 

aktuella brottmålet. Av det sagda följer att det måste finnas ett utrymme för 

försvaret att när som helst under förhandlingen ta upp frågor om förundersök-

ningens tillförlitlighet, om det finns en tydlig grund för det (se även Åklagar-

myndighetens delrapport ÅM-A 2014/0226, En rådgivande panel i åtalsfrågan i 

vissa speciella fall). Tingsrätten begärde under huvudförhandlingen att åklagaren i 

skriftlig form skulle bemöta Mats Qvibergs framlagda utredning om 

förundersökningens tillförlitlighet, vilket åklagaren också har gjort. 

 

Sammantaget finner tingsrätten att nedlagt arbete för Mats Qvibergs försvar får 

anses skäligen motiverat, dock med ett undantag. Mats Qviberg har yrkat ersättning 

för Ulf Stigares arbete motsvarande den effektiva huvudförhandlingstiden (106 

timmar). Liksom ovan beträffande Johan Dyrefors kostnadsyrkande, finner 

tingsrätten inte att det varit skäligen motiverat att utöver två erfarna försvarare 

biträdas av ytterligare jurister under hela huvudförhandlingen. Ulf Stigare har dock 

intagit en mer aktiv roll och både ställt ett flertal frågor under förhören samt 

ansvarat för en del av Mats Qvibergs slutanförande vid huvudförhandlingen. 

Tingsrätten finner mot den bakgrunden att Ulf Stigares arbete ska ersättas 

motsvarande 53 timmars arbete, d.v.s. för halva förhandlingstiden. 

 

Mot yrkandena om ersättning för tidsspillan och utlägg finns ingen erinran. Dock 

bör kostnaden för Mats Qvibergs pärmar med bevisning ersättas motsvarande högst 

25 uppsättningar (inte 38) vilket med marginal räcker till rätten och parterna i  

rättssalen.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ges in till tingsrätten senast den 

12 juli 2016. Se vidare domsbilaga 13 (DV 400) 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Karin Kussak   Carl Rosenmüller 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas 
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den 
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade  

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer 
än 6 månaders fängelse i straffskalan. 

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel 
gäller följande undantag: 

Överklagas domen även i brottmålsdelen och 
avser överklagandet frågan om den tilltalade 
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte 
prövningstillstånd för ett till denna gärning 
kopplat enskilt anspråk i de fall  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 
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Beslut i övriga frågor 

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs 
även prövningstillstånd vid beslut som endast 
får överklagas i samband med överklagande av 
domen. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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