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HQ ABs VD Patrik Enblad aviserar sin avgång 
 
HQ ABs VD Patrik Enblad har meddelat bolagets styrelse att han önskar lämna sin post 
senast vid årsstämman 2008. 
 
Styrelsen inleder nu en rekryteringsprocess för att finna en ny VD som kan ta vid och 
ytterligare stärka HQ. Processen beräknas vara slutförd under fjärde kvartalet. 
 
”Patrik har gjort ett utomordentligt arbete som VD för HQ, och har skapat mycket värde för 
bolagets ägare. Under Patriks ledning har bolaget kraftigt förstärkt sin position som en av 
Sveriges ledande privatbanker, vilket inte minst visas av att HQ haft ett positivt nettoinflöde 
över 100 månader i rad. Vidare har aktiens värde tiodubblats sedan Patrik tog över rodret. 
Som styrelseordförande och ägare i bolaget vill jag rikta ett varmt tack till Patrik för det han 
presterat”, säger Mats Qviberg styrelseordförande HQ AB.  
 
”HQ har varit en betydande del av mitt liv sedan 1993. Det har varit en fantastik resa och jag 
är verkligen stolt över det jag tillsammans med HQs duktiga medarbetare har åstadkommit 
under min tid som VD. HQ Bank har idag en unik plattform och en ledande position. Jag har 
valt att avisera styrelsen om min avgång i en tid där alla parter kan fokusera på framtiden”, 
säger HQs VD Patrik Enblad. 
 
Patrik Enblad rekryterades till HQ i december 1993 med uppgiften att starta 
tradingverksamheten. 1998 antog han rollen som vice VD och chef för Investment Banking 
för att den 1 januari 2002 bli VD för bolaget.  
 
Styrelsen HQ AB 
 
 
För ytterliggare information kontakta: 
Mats Qviberg, styrelseordförande HQ AB, telefon 08- 402 33 00 
Stefan Dahlbo, styrelseledamot HQ AB, telefon 08-402 33 00 
Patrik Enblad, verkställande direktör, telefon 08-696 17 00 
 
 
 
 
 
HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång. 

 
HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking. 

 
HQ Bank finns representerat på sju orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.  

Antalet anställda är cirka 250 personer. 
 

Företaget är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ). 
 


