
 
 
 

 
HQ  AB  
103 71 Stockholm, Sverige. Besöksadress: Norrlandsgatan 15, ingång D. Telefon 08 696 17 00. Fax 08 696 17 01. www.hq.se 
Styrelsens säte: Stockholm, Sverige. Org nr: 556573-5650 

 
 
PRESSMEDDELANDE 
 
 
Stockholm 6 september 2007 
 
 
 
Mikael König ny VD för HQ  
 
Styrelsen för HQ AB har utsett Mikael König till ny verkställande direktör. Mikael kommer 
att tillträda tjänsten måndagen den 10 september.  
 
Mikael har arbetat på HQ sedan 1993, senast som vice VD för HQ Bank och chef för Private 
Banking. Mikael har varit medlem i ledningsgruppen för Private Banking sedan 2000 och 
tidigare befattningar inkluderar bland annat vice vd för HQ Luxemburg och chef för 
strukturerade produkter.  
 
”HQs verksamhet har under de senaste åren utvecklats starkt, varför det känns bra att kunna 
presentera en internrekryterad VD. Mikaels långa tid inom företaget samt bredd i tidigare 
befattningar gör att han har stor kunskap om såväl företaget som finansbranschen. Mikael 
har vidare varit delaktig i att skapa HQs framgångsrika verksamhet inom Private Banking. I 
Mikael får vi en VD som kan leda företaget från dagens starka position till nästa nivå.” säger 
Mats Qviberg styrelseordförande HQ AB.  
  
”Jag är glad över förtroendet att få möjlighet att fortsätta utveckla företaget. HQ har 
kompetent personal, starkt varumärke och en skalbar plattform vilket ger en god grund att 
växa vidare från i framtiden.” Säger Mikael König, blivande VD för HQ.  
 
 
Styrelsen  
 
 
För ytterligare kontakt: 
Mats Qviberg, ordförande HQ AB, telefon 08-402 33 00 
Mikael König, blivande VD HQ AB , telefon 08-696 17 00 
Stefan Dahlbo ordförande HQ Bank AB, telefon, 08-402 33 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). 
 


