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Bästa Annica Sandberg!
Återkom m er till vårt telefonsamtal den 6 mars 2018. Det slutade med en uppmaning från
dig att jag skulle inkomma med mina frågor som jag förstod du kommer att besvara.
Mina

problem ställningar

finns

framförda

i

JO-anmälan

och

bifogat

brev

till

Industrifondens VD Anders Slettengren varför dessa inte behöver upprepas.
Mina frågor är följande:
1.

Jag önskar få besvarat hur det kan tillåtas att företag
immateriella

tillgångar

och

övriga

marknadsvärden,

berövas på alla sina

trots

att

inga

giltiga

Törvärvsavtal finns.
2.

Jag önskar få besvarat varför inte näringsdepartementet, myndigheten Vinnova
och den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden svarar på mina otaliga
brev och mejl, till och med när de gäller ytterst allvarliga problemställningar som
ekonom iskt ruinerar oss innovatörer och entreprenörer.

3.

Jag önskar dessutom få besvarat om staten/näringsdepartem entet accepterar att
innovatörer och entreprenörer förlorar i rättsliga tvister, utan möjlighet till en
andra prövning, till följd av falsk muntlig och skriftlig bevisning, enligt exempel
som jag framfört i min JO-anmälan och bifogade brev till Industrifondens VD.

Dessa frågor ställer jag utifrån att jag tvingades bort, helt utan ersättning, från min
globala koncern System 3R (omsättning ca 300 Mkr varav export 97%), se bifogad
företagspresentation. Företaget kapades av tre parter varav den statligt kontrollerade
Stiftelsen Industrifonden var en. Förhoppningsvis får jag svar på hur vi innovatörer och
entreprenörer
egendom

skall

enligt

hävda

svensk

upphovsrätten
lag

och

till

våra

innovationer

Europakonventionen.

När

och

inte

rätten

ens

den

till

vår

statligt

kontrollerade Stiftelsen Industrifonden respekterar sanningen, lagar, förordningar, avtal
och regeringsbeslut är mina frågor synnerligen befogade.
Em otser tacksam t dina svar och står till förfogande med ytterligare information och
skulle även uppskatta om det kunde komma till stånd ett möte för allas bästa.

Bilaga. Företagspresentation System 3R, juni 1994
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