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Mottaget av.

Ärende: Stiftelsen Industrifonden och tvistemål T 7855-12

Bäste Hans Bagner!

Jag vill med mitt brev från den 9 april 2018 och bifogat brev från den 24 april 2018 avge 
min version av händelseförloppet hur jag avtvingades mitt företag System 3R utan 
ersättning. Den version du åberopat i försvaret av Stiftelsen Industrifonden stämmer inte 
med verkligheten.

Hade jag fått till stånd en omprövning i Svea Hovrätt hade jag fått tillfälle att rätta till 
den felaktiga domen med de fakta och omständigheter jag redovisar i breven. Nu är det 
som det är och System 3R-skandalen är ett tydligt skolexempel på hur innovatörer och 
entreprenörer bemöts av etablissemanget och samhället. Detta kommer jag att sprida 
kännedom om, med förhoppning om ändringar.

I ett kommande svar från dig vädjar jag till dig att inte åberopa den lagakraftvunna 
domen från tingsrätten. Utan bemöt i stället det redovisade händelseförlopp och fakta så 
kan vi kanske närma oss en fredlig lösning.

Hör med intresse ifrån dig.

Bilaga, Brev till advokat Hans Bagner, 2018-04-24

Börje Ramsbro E-mail ramsbro@gmaial.com Sidan 1 av 1
Tranebergsvägen 112 Mob. 0707285333
167 44 Bromma Tel. 08 25 55 52
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Börje Ramsbro

Advokat Hans Bagner 
Advokatfirman Morssing & Nycander

P.O. Box 3277 
103 65 Stockholm

Stockholm den 24 april 2018

GODSM OTTAGNINGEN
CENTRALPOSTHUSET

2018  - 04 -  2  5

Mottaget av. k

Ärende Stiftelsen Industrifonden och tvistemål T t855-12

Bäste Hans Bagner!

Jag har tacksamt noterat att du avser besvara mitt brev den 9 april 2018 angående de 
omständigheter som legat till grund för värderingen av System 3R-koncernen och som 
konkretiserats i ett hemligt "förvärvsavtal" av den 3 december 1993, bilaga 8 (aktbilaaa 

61).

Jag vill göra en komplettering med omständigheter som ingen kan blunda för i en 
rättsstat som är underordnad Europakonventionen.

1. Hemligt "förvärvsavtal" 3 december 1993
1.1 Jag utgår ifrån att vi är eniga om att Hakan Nordquist och Företagskapital träffat 

ett hemligt avtal med bankerna om att ta över den igång varande System 3R- 
koncernen till ett s.k. slaktvärde (1 kr). Det skulle dessutom inkludera de 
immateriella tillgångarna som åsattes värdet kostnadsfritt enligt bilaga 8 punkt 
3.2.

1.2 Vem som har ansvaret för värderingen framgår av avtalets punkt 3.4, citat:

"Nordquists och Företagskapitals förvärv av aktierna i Holding sker enligt 3.1 
utan någon säljargaranti. Nordquist och Företagskapital är väl förtrogna med 
International och friskriver härigenom Sparbanken och Nordbanken från varje 
ansvar för bolagets skick och ställning."

1.3 Av detta framgår att bankerna uppträder som "säljare" och träffar ett hemligt avtal 
med "köparna". Vare sig "säljarna" eller "köparna" har vid tidpunkten haft någon 
fullmakt från mig som hundraprocentig ägare till moderbolaget System 3R Holding 
AB (Holding) att förhandla om mitt ägande. Ej heller var några panter uppsagda 
eller tagna i anspråk. Sparbanken har i ett internt protokoll från den 27 december 
1993 bekräftat att bolagskoncernen skött sina åtaganden, bilaga 14, faktbilaaa 
123) citat:

"Det antecknades dock, att bolagskoncernen hela tiden infriat sina 
räntebetalningar och att engagemanget varit per-forming." (på bankspråk skött 
sina åtaganden)

Börje Ramsbro 
Tranebergsvägen 112 
167 44 Bromma

E-mail. ramsbro@gmail.com 
Mob. 0707285333 
Tel. 08 25 55 52
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1.4 Enligt det hemliga avtalet, bilaga 8 punkt 3.1, skulle samtliga aktier i Holding 
förvärvas av Nordquist och Företagskapital direkt från mig som ägaren. Inget 
förvärv har dock fullföljts genom något förvärvsavtal, ej heller har någon 
köpeskilling erlagts för aktierna i Holding.

1.5 Det s.k. öppna avtalet, bilaga 10 (aktbilaga 43), är att betrakta som ett 
"skenavtal" för att dölja det hemliga avtalet. Avtalet kan inte vara giltigt som 
förvärvsavtal av aktier i Holding då avtalets giltighet förutsätter min kännedom om 
villkoren i det hemliga avtalet, bilaga 8. Detta villkor styrks av ett intyg lämnat till 
bankerna från Håkan Nordquist och Företagskapital den 28 januari 1994, bilaga 15, 
citat:

"Betr: System 3R-koncernen

Refererande till den 3 december 1993 ingått avtal mellan rubricerade parter å 
ena sidan och undertecknade parter å andra sidan intygar vi härmed att följande 
villkor för avtalet har uppfyllts.

Pkt 9.1 Direktör Börje Ramsbro har den 3 december 1993 i särskilt avtal 
biträtt innehållet i pkt 3.1. av ovan avtal."

För att jag skulle ha kunnat biträda de aktuella villkoren enligt pkt 3.1 förutsätter 
detta att jag hade tagit del av avtalet. Först den 15 november 1994 fick jag 
kännedom om det hemliga avtalet, genom Bankledningen i Sparbanken, bilaga 9. 
Detta innebär att Håkan Nordquist och Företagskapital har lämnat ett osant och 
vilseledande intyg till bankerna.

1.6. Genom att Håkan Nordquist och Företagskapital avsiktligt undanhållit det hemliga 
avtalet med bankerna om att de skulle förvärva samtliga aktier i Holding från mig, 
kunde Håkan Nordquist upprätta en "skenoption" till förmån för Sparbanken, se 
bilaga 10 (aktbilaga 43)

1.7 Vid ett möte den 10 september 2003 bekräftade Håkan Nordquist att han 
personligen hade upprättat optionen. Optionen gällde 90% av aktierna i Holding 
som banken skulle förvärva för 1 kr. Samtidigt skulle samma aktiepost förvärvas 
direkt från mig, vilket också skulle ha skett enligt det falska intyget ovan. Håkan 
Nordquist och Företagskapital har inte gjort något giltig förvärv av aktier i Holding.

1.8. I en tvist med Skattemyndigheten har Håkan Nordquist försäkrat att Sparbanken 
inte har utnyttjat optionen. Således är rättsläget att jag kvarstår som ägare till 
samtliga aktier i Holding. Med anledning av detta framställde jag som rättmätig 
ägare i ett brev till International den 13 februari 2006 att återfå samtliga aktier i 
Holding, bilaga 32 (aktbilaga 12). Resultatet av denna begäran bemöttes med en 
likvidering av Holding.

1.9 Det kan konstateras att hela affärsupplägget inte i något avseende uppfyller de 
mest elementära villkoren för förvärv av en igång varande lönsam global System 
3R-koncern med ca 280 medarbetare och en omsättning på ca 280 Mkr.

Det föreligger inga giltiga eller fullföljda förvärvsavtal. Ej heller fördes det några 
förhandlingar med mig inför upprättande av det öppna avtalet/"skenavtalet" och 
"skenoptionen". Det har helt enkelt inte skett något giltigt förvärv. Efterföljande 
händelse nedan gör inte affären mera trovärdig och giltig.
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2. Fejkade protokoll från icke genomförda bolagsstämmor och styrelsemöten

2.1. Efter det att de av "köparna/säljarna" ensidigt producerade avtalen från den 3 
december 1993 hade "ingåtts" inledde Håkan Nordquists nästa fas i vad som kan 
tolkas som en lagstridig kapning/konfiskering av System 3R-koncernen. Det visar 
prov på ett oseriöst och direkt brottsligt handlande vilket ger ytterligare stöd för att 
hela System 3R-affären är en nullitet med alla mått mätt. Det behöver man inte 
vara särskilt intellektuell för att förstå.

2.2 Håkan Nordquist kallade lördagen den 4 december 1993 till sig företagets 
ekonomidirektör, Mats Staffas. Utan min vetskap och utan min medverkan 
dikterade Håkan Nordquist flera protokoll från fejkade bolagsstämmor och 
styrelsemöten. Håkan Nordquist hade inte informerat Mats Staffas om 
affärsupplägget och vilka avtal som låg till grund för de dikterade protokollen. Han 
vågade inte annat än att lyda order. Inga möten hade hållits utan samtliga 
protokoll var ensidigt upprättade/dikterade av Håkan Nordquist, de var alltså 
fejkade.

2.3. Mats Staffas har sammanfattat hur Håkan Nordquist dikterade protokollen den 4 
december 1993 och vilka protokoll som upprättades, bilaga 16.

Samtliga protokoll är ogiltiga rättshandlingar och styrelserna i Holding och 
International var alltså inte beslutsmässiga.

2.4. Håkan Nordquist, som vittne för Industrifonden, påstod att jag "per capsulam" 
upprättat och undertecknat protokollet från bolagsstämman i Holding den 3 
december 1993, bilaga 16 underbilaga 1. Detta är osanning och mened från Håkan 
Nordquist eftersom det är han själv som har upprättat protokollet den 4 december 
utan min medverkan. Jag tror inte att han är så senil att han har glömt bort detta. 
Dock tvingades jag att "justera" handlingen den 6 december 1993 för att förhindra 
att Holding försattes i den hemligt planerade utpressningskonkursen.

2.5. Enligt vad som framgår av ett protokoll från Företagskapital den 15 november 1993 
skulle konkursvapnet tillgripas om jag inte kom till någon uppgörelse med 
bankerna, bilaga 17, (aktbilaga 62), citat:

"Vidare informerade verkställande direktören att Börje Ramsbro, huvudägare till 
System 3R koncernen, ännu ej träffat någon uppgörelse med bankerna. Detta 
skulle kunna leda till att bankerna skulle komma att ansöka bolaget i konkurs"

I en bilaga till protokollet bekräftades att det hade träffats en muntlig uppgörelse 
om ägande i System 3R, citat:

"Efter långa och hårda förhandlingar med Sveatornet och Sparbanken har en 
muntlig uppgörelse träffats mellan banken, Håkan Nordquist och Företagskapital 
om ägande i System 3R."

2.6 Det skall noteras att jag den 15 november 1993 kl ca 21.30 fick en 
telefonpåringning från direktör Lars-Ove Håkansson Sveatornet/Sparbankens. Han 
ställde frågan om jag kommer att lämna ifrån mig Holdings aktier i International till 
Sparbanken, vilket tidigare under dagen hade framställts krav på. Mitt svar var ett 
entydigt nej varpå Håkansson svarade, "då kommer Holding att begäras i konkurs". 
Konkursansökan lämnades in av Sparbanken den 16 november 1993. Därmed är
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det styrkt att konkursansökan var en ren utpressningsåtgärd. Håkansson hade
redan sålt International och nu försökte han få loss aktierna för 1 kr, vilket jag inte
ställde upp på.

3. Utförsäljning av Holdings aktier i International

3.1 Den falska och icke beslutsmässiga styrelsen i Holding beslutade att, i strid mot 
gällande lagar, avveckla Holdings aktieinnehav i dotterbolaget International till sig 
själva enligt följande, bilaga 18 (aktbilaga 3), citat:

"Beslutades att försälja samtliga de av bolaget återstående ägda aktierna i 
dotterbolaget System 3R International AB enligt följande

Till Företagskapital AB 25.000 st
Småföretagarfonden (Se Not) 30.000 st
Håkan Nordquist med familj genom helägt bolag 35.000 st

Summa 90.000 st

För en köpeskilling om 1 kr per delpost aktier och köpare."

Not: Portföljen Småföretagarfonden ägdes av Stiftelsen Industrifonden och
förvaltades av Företagskapital. Industrifonden var vid tidpunkten enligt förordning 
(1993:31) och avtal förhindrad att äga och förvärva aktier i System 3R-koncernen.

Aktiernas marknadsvärde har värderats till ca 175 Mkr för den i gång varande 
System 3R-koncernen.

3.2 Oavsett värdet har inte Industrifonden eller någon av de övriga parterna kunnat 
uppvisa några förvärvsavtal trots upprepade uppmaningar via domstol. Detta 
bekräftar bara att det inte har skett några giltiga förvärv. Ägarförändringen 
genomfördes genom en kapning i strid mot lagstiftningen och tvärtemot ägarens 
intresse.

3.3 Personer hos bankerna hade vilseletts och manipulerats att ingå ett hemligt avtal 
grundat på ett konkursbaserat substansvärde/"slaktvärde". Kort efter 
ägarförändringen bekräftades genom flera skrivelser och uttalanden från Håkan 
Nordquist att det hade tagits över en igång varande System 3R-koncern. Koncernen 
fortsatte att från första stund utvecklas positivt genom mina uppfinningar och 
strukturella helhetssyn genom den dokumenterade 3R- kulturen.

3.4 Följande exempel tydliggör än mer den grova ekonomiska brottslighet jag utsatts 
för genom Håkan Nordquists krav på upprättande av en konkursbaserad justerad 
substansvärdering, vilken skulle ligga som grund för förvärvet och avtalet med 
bankerna, se bilaga 5 och bilaga 6.

3.4.1 Information från System 3R den 20 april 1994, undertecknad av Håkan Nordquist, 
bilaga 19, (aktbilaga 260), citat:

"Vi på System 3R ser framtiden an med stor tillförsikt. Vårt produktprogram och 
vår marknadsorganisation har en mycket stark ställning inom vår bransch. Det 
bevisas bland annat av att vår försäljningsvolym på USA-marknaden ökade med 
32% från år 1992 till år 1993. System 3R-koncernen är konsoliderat lönsam med 
en avkastning om ca 12% på totalt arbetande kapital."
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Kommentar.

Denna information till marknaden styrker att det togs över ett igång varande 
lönsamt företag med en stark marknadsposition och som redan 1993 hade tagit sig 
igenom den svåraste lågkonjunkturen sedan 2:a världskriget.

3.4.2.Kort efter att Håkan Nordquist tillträtt som VD och delägare utställde han s.k. 
luftfakturor från sitt privata bolag i Belgien, vilka belastade System 3R USA, bilaga
29.

Dåvarande VD för System 3R USA har bekräftat att fakturorna saknade täckning. 
Han hade bara att acceptera.

Kommentar:

Om nu koncernens ekonomi varit så svag som påståtts av Håkan Nordquist i tvisten 
med Industrifonden, hur kunde det då ha funnits utrymme för utbetalningar till det 
privata företaget i Bryssel? Enligt uppgifter fortsatte utbetalningar till Belgien lång 
tid efter övertagandet.

3.4.3 Brev till System 3R Tyskland den 16 maj 1994, undertecknat av Håkan Nordquist, 
bilaga 19.1 (aktbilaga 261), citat:

"d) the first quarter of maj 1994 has shown a net profit after taxes for the 
group as a whole of abt.8 Million SEK.

The shareholders'equity amounts to 62.2 Million SEK, to which should be added 
the additional write-off of debts by Industrikredit of 3 Million SEK, which took 
place in April, and the 12 Million SEK conversion debentures by the banks.

Thus the overall solidity for the parent company as per April 30 is 43%

With Best Regards

Håkan Nordquist"

Kommentar

Med informationen i detta brev styrkte Håkan Nordquist själv sitt grova bedrägeri i 
sina förhandlingar med bankerna om att företaget skulle övertas till 
substansvärdet/slaktvärdet 1 kr. Var kom alla de positiva värden ifrån om inte från 
vad som undanhållits i förhandlingen med bankerna? Enligt det hemliga avtalet 
skulle Håkan Nordquist och Företagskapital tillsammans genom en riktad 
nyemission tillföra 20 Mkr. Var kommer 62.2 Mkr från?

3.4.4 Information om orderingång, undertecknad av Håkan Nordquist, bilaga 20 
(aktbilaga 267), citat:

" June,The Best Orderincoming month since January 1993 26.5 Mskr"

Kommentar.

Även denna information bekräftar att det togs över ett företag som redan stod 
under positiv utveckling och att Håkan Nordquist vilseledde bankerna till 
lånenedskrivningar, vilket fick till följd att jag som ägare skulle offras och tvingas 
bort utan ersättning.
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3.4.5 Sammanfattning av immateriella tillgångar som fanns i företaget, upprättade av 
Håkan Nordquist 1994-08-08, bilaga 21.

"3R har

• Ett utbyggt och komplett produktprogram
• Konkurrenskraftiga priser
• Tekniskt kunnande
• Lång erfarenhet
• Utbyggd säljapparat och många gamla kunder
• Eget patent på sin nyckelprodukt -  Macro" (bilaga 21.3)

Kommentar:

Denna sammanfattning av immateriella tillgångar upprättades av Håkan Nordquist 
efter 6 månader som VD och "delägare" i System 3R-koncernen. Till listan kan även
läggas en väl utvecklad digitaliserad struktur inom konstruktionen, produktion och
administration, för att inte glömma det globalt inarbetade varumärket System 3R, 
bilaga 21.1, och symbolen 1 minut set-up, bilaga 21.2. Samtliga dessa immateriella
tillgångar utgör ca 80 % av företagets marknadsvärde, bilaga 33. Håkan Nordquist
har avsiktligt undanhållit allt detta genom att upprätta en konkursbaserad justerad 
substansvärdering, ett slaktvärdet, se bilaga 5 och bilaga 6.

Notera att just dessa immateriella tillgångar var och är helt avgörande för 
företagets verksamhet, konkurrenskraft och överlevnad. Dessa immateriella 
tillgångar hade utvecklats av mig som innovatör och entreprenören under 25 
mödosamma år. Av vilken anledning skulle det accepteras att dessa tillgångar 
konfiskeras till värdet kostnadsfritt? Jag hade i en viljeförklaring framställt krav 
på fortsatt ägande och ett licensavtal med International, bilaga 22, (aktbilaga 54). 
Mina krav avvisades då med att det redan fanns ett avtal med bankerna, och allt 
skedde sedan i en rasande fart.

Jag skriver detta till dig, Hans Bagner, eftersom jag inte är till 100% säker på att 
du personligen verkligen känner till alla turerna i och omfattning av "System 3R- 
skandalen"

4. Konfiskerad framtid

4.1 Efter att jag hade utvecklat och patentsökt min uppfinning, MACRO, bilaga 21.3, i 
Juli 1986 gjorde jag under september 1986 en framtidsanalys, som sträckte sig till 
år 2010. Framtidsanalysen dokumenterades i ett antal korta satser om vad jag 
förutsåg skulle hända fram till 2010, bilaga 23, citat:

Framtids analys upprättad september 1986 och som sträckte sig till år 2010

• "Religionskrig
• Socialismens och kommunismens kollaps
• Vulgärkapitalism
• Miljöstörningar -  socialt och tekniskt
• Överkapacitet
• Handels- och finanskrig
• Patent- och varumärkeskonflikter
• Ökad konkurrens"
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Som framgår var det en mindre ljus bild och den tvingade mig som VD och ägare 
till System 3R-koncernen att tänka i nya banor för att säkra en fortsatt positiv 
utveckling.

4.2 System 3R-koncernen hade fram till denna tidpunkt visat god lönsamhet trots den 
exceptionellt snabba utvecklingen och globala etableringen, bilaga 23.

Framtiden måste nu mötas med en annan form av marknadsföring. Från att ha sålt 
verktyg i system kom jag fram till att det nu måste marknadsföras koncept 
omfattande hårdvara, mjukvara och kunskap i helhetslösningar. Det skulle med 
andra ord marknadsföras ett mervärde och en nytta för kunden. Enkelt uttryckt, i 
stället för att sälja borren skulle vi marknadsföra ett bättre och billigare hål med en 
superborr.

4.3 Omfattande investeringar gjordes i flera video-filmer. De visade användningen av 
System 3R's produktkoncept och det egna företagets organisationsstruktur som 
var anpassad för en helhetssyn och för digitalisering inom alla områden. Det 
utvecklades säljmaterial, prospekt- och OH-paket mm, för spridning av det nya 
konceptet såväl internt som mot marknaden. Här är några exempel, bilaga 24, 
bilaga 24.1 och bilaga 25.

4.4 Anpassningen till det framtida marknadsläget bekostades av mitt moderbolag 
System 3R Holding till priset av flera miljoner kronor. Allt konfiskerades till värdet 
kostnadsfritt i det hemliga avtalet, bilaga 8 punkt 3.1.

4.5 Inte nog med att samtliga immateriella tillgångar jag hade skapat under 25 års tid 
konfiskerades, jag fråntogs plattformen System 3R, på vilken jag byggde och 
utvecklade mina tankar och värderingar. Min fortsatta karriär som samhällstillvänd 
innovatör och entreprenör avbröts därmed genom den brutala kapningen av mitt 
livsverk System 3R. Sverige förlorade ytterligare ett potentiellt miljardföretag när 
det efter några år såldes vidare till en utländsk köpare för ca 325 miljoner kronor.

4.6 System 3R lever kvar men är i dag en anonym svensk underleverantör till en 
utländsk maskintillverkare, som med stöd av mina uppfinningar skaffat sig 
konkurrensfördelar mot konkurrerande maskintillverkare. System 3R förlorade sitt 
stolta oberoende och sin neutrala marknadsposition som gjorde att företaget kunde 
betjäna all världens maskintillverkare och kunder, se företagspresentation bilaga
11.

Den oberoende ställningen offrades för att maximera klippet för ett fåtal giriga 
individer. På lång sikt är företagets framtid ett stort frågetecken. Detta genom att 
vara beroende av endast en kund. År 2017 uppgick omsättningen till ca 470 Mkr 
varav export 97%.

Industrifonden drogs in i den här härvan. Borde inte den statliga Stiftelsen 
Industrifonden vara rakryggad nog och kunna göra rätt för sig på ett faktabaserat, 
ärligt sätt? Borde inte Industrifonden stå över giriga klippare och oärliga kapare?

5. Varför sviker samhället oss?

5.1 Från första stund bestämde jag mig för att mina immateriella rättigheter skulle 
ägas av mitt företag 3R Management AB. Genom ett licensavtal lämnades exklusiv
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rätt till det operativa systerföretaget System 3R AB. Senare ändrades 3R 
Management till moderbolaget System 3R Holding AB och System 3R AB 
utvecklades till det operativa dotterbolaget System 3R International AB, som också 
ägde marknadsbolagen, bilaga 26

5.2 Den 18 juni 1993 gjorde jag ett privat skyddsförvärv av samtliga immateriella 
rättigheter till följd av rådande kris inom företagets bankkontakter. Ägarförändring 
påverkade inte Holding likviditetsmässig då jag lämnade kostnadsfri licens, se 
bilaga 26.

5.3 Denna ägarstruktur introducerades för Håkan Nordquist som potentiell delägare i 
International vid ett möte den 12 september 1993. I ett introduktionsbrev till 
Sparbanken upprättat av Håkan Nordquist i mitt namn framgår hans inställning till 
förvärvsavtalet av den 18 juni 1993, bilaga 27, citat:

"1. Patent

Beträffande de patent jag är upphovsman till vill jag för undvikande av 
missförstånd bekräfta att System 3R Holding har exklusiv rätt i hela världen att 
utnyttja dessa uppfinningar. I den överenskommelse jag har med bolaget har 
jag avstått från ekonomisk vederlag varför bolaget i sin helhet kan nyttiggöra sig 
royaltyintäkterna från dotterbolaget System 3R International AB, som ju  är 
licenstagare till System 3R holding AB. Jag betonar alltså att det ekonomiska 
läget för System 3R Holding AB icke har försämrats av mitt tidigare agerande 
med avtal av 1993-06-18, vilket synes ha oroat banken. Vi kan således avföra 
denna oklarhet från dagordningen."

Detta är således ett ställningstagande från Håkan Nordquist vad avser ägandet av 
de immateriella rättigheterna. I den preliminära överenskommelsen om delägande 
skulle Holding reducera ägandet i International till en tredjedel (33%) medan de 
övriga två tredjedelarna skulle ägas av Håkan Nordquist och Företagskapital AB. I 
överenskommelsen ingick att de immateriella rättigheterna skulle överföras till 
International utan kostnad. Därtill skulle jag ha fortsatt anställning i International 
och ett fortsatt ägande av Holding som skulle äga en tredjedel i International.

5.4 Denna ägarstruktur introducerades till marknadsbolagen i USA och Japan, den 22 
september 1993, bilaga 1, och till Sparbankens ledning vid ett möte den 5 oktober 
1993. Bankledningen uppmanade mig att annullera det privata förvärvet av de 
immateriella rättigheterna, vilket jag inte såg som något problem. Det förelåg ju en 
preliminär överenskommelse med delägare i International och banken hade 
accepterat att styrelseordföranden Kjell Brändström fick avlägsnas.

I ett brev till Lars-Ove Håkansson den 6 oktober 1993, som deltog i mötet, 
bekräftade jag annulleringen av förvärvsavtalet, bilaga 28. (aktbilaga 248), citat:

"Efter vårt senaste möte följer jag era instruktioner och annullerar köpeavtalet 
för patent och varumärken."

5.5 Vad jag inte kunde föreställa mig som resultat av det positiva mötet med 
bankledningen, som försäkrade mig att jag hade full kontroll över företaget som 
ägare och kunde fullfölja den introducerade ägarförändringen, var att Lars-Ove 
Håkansson skulle liera sig med Håkan Nordquist och bryta den introducerade 
ägarförändringen. Detta brott är styrkt i ett protokoll från Företagskapital redan
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den 7 oktober 1993 där jag är "raderad" som framtida ägare i mitt eget livsverk, 
bilaga 2.(aktbilaga 60), citat:

"En ägarlösning med de tre parterna Nordquist, Sparbanken och Företagskapital 
kunde även rekommenderas."

5.6 Lars-Ove Håkansson gav Håkan Nordquist en hjälpande hand i den kapning av 
System 3R-koncernen som senare genomfördes och lämnade mig utan någon som 
helst ersättning eller erkännande för vad jag hade skapat under 25 år. Lars-Ove 
Håkansson hade inte ens besökt företaget i Vällingby men agerade som säljare 
utan fullmakt.

Det finns välgrundade misstankar att Lars-Ove Håkansson blev mutad med de 
medel Håkan Nordquist hämtade hem från System 3R USA genom luftfakturor, ca 
400.000 SEK, bilaga 29.

5.7 Att som samhällstillvänd innovatör och entreprenör hävda sin rätt mot den grupp 
av intressenter som slutligen stod som "ägare" till System 3R-koncernen var 
sorgligt nog dömt att misslyckas, inte minst när statliga intressen finns bland 
intressenterna, bilaga 30.

5.8 Det skall noteras att bankerna efter skadeståndstalan ingått förlikningar som gav 
mig viss ekonomisk ersättning och upprättelse. Alla försök till ersättning från de tre 
parter som kapade System 3R-koncernen har aggressivt motarbetats på ett mycket 
oseriösa sätt. Detta har kunnat ske då rättssamhället inte förmår att skipa rättvisa 
när den dolda ekonomiska brottsligheten släpper loss sin arsenal av försvarsvapen. 
Exempel på detta har redovisats i mitt brev den 9 april 2018 och vidare 
komplettering i detta brev.

5.9. Jag vill kort och gott hävda att samhället sviker oss innovatörer och entreprenörer
när vi utsätts för det osunda kapitalets slughet och girighet. System 3R-skandalen 
är ett bevis på detta inte minst när jag slutligen också tvingats bort från hus och 
hem genom Kronofogdens utförsäljning av min bostad för att betala 
Industrifondens rättegångskostnad som slutade på ca 5 Mkr, bilaga 33.

6. Sammanfattning.

6.1 Det kan konstateras att ägarförändringen av System 3R-koncernen genomfördes 
under de mest oseriösa, oprofessionella och lagstridiga former som tänkas kan. Det 
är väl styrkt enligt ovan och i föregående brev från den 9 april 2018.

6.2 Än värre är att rättssamhället inte förmår att fånga upp denna form av grov
ekonomisk brottslighet som jag utsatts för. Lägger vi därtill att omprövning i högre 
instans ej beviljas för att korrigera ett felaktigt domslutet, då är det ytterst oroande
och allvarligt för oss innovatörer och entreprenörer. Det är allvarligt inte bara för
oss utan för hela Sverige. Som du väl känner till så är jag inte ensam i den här 
situationen.

6.3 För System 3R-affären vilar ett stort ansvar på staten/näringsdepartementet som i 
detta fall har kontrollen över Stiftelsen Industrifonden. Vi innovatörer och 
entreprenörer kan inte försvara oss mot den form av processföring som tillämpats 
för att till varje pris krossa motparten, som i fallet System 3R.
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6.4 Det krävs inte någon högre grad av juridisk bildning för att förstå att System 3R- 
affären är ett verk av klippare och särintressen som brister i etik, moral och 
samhällsansvar. Klippet och egenintresset går före rätt och rättvisa.

6.5 Vad tjänar det till att staten/näringsdepartementet avsätter 80 Mkr för att sprida 
kunskap om att de immateriella tillgångarna är helt avgörande för ett företags 
marknadsvärde, utveckling och konkurskraft? Se bilaga 31. Inte ens den av staten 
kontrollerade Stiftelsen Industrifonden kan tydligen förstå och respektera detta, 
utan godtar i en rättslig tvist att de immateriella tillgångarna skall konfiskeras till 
värdet kostnadsfritt, trots marknadsvärdet på ca 100 miljoner kronor. Det är 
uppenbart att det föreligger ett grovt systemfel, som drabbar det svenska 
samhällets välfärd och utveckling i den allt hårdare globala konkurrensen.

6.6. Min förhoppning är att min öppna redovisning av System 3R-skandalen kan leda till 
en lika öppen dialog, vilken på sikt leder till att vi innovatörer och entreprenörer i 
framtiden kommer att bemötas med respekt och värdighet. Den rovdrift och den 
orättvisa vi alltför ofta utsätts för av etablissemanget, bland annat på grund av 
rådande vänskapskorruption, måste få ett slut. Förändringen kan lämpligtvis börja 
med att statligt kontrollerade verksamheter visar vägen och lever som man lär och 
propagerar för, dvs garanterar att vi innovatörer och entreprenörer får skälig 
ersättning för våra uppfinningar, egendomar och samhällsnytta.

6.7. Vi har dessutom alla rätt att kräva en advokatkår som lever upp till 
Advokatsamfundets Vägledande regler för god advokatsed. En advokat får inte 
främia orätt.

6.8 Med mitt brev från den 9 april 2018 och med komplettering enligt ovan har jag 
redovisat omständigheter som väl styrker att tingsrättens domslut i mål T 7855-12 
inte grundats på de verkliga omständigheterna utan är ett resultat av ett försvar 
som vilar på falska grunder. Det är inte mycket begärt att staten som har 
kontrollansvaret för Stiftelsen Industrifonden träder fram och kräver att 
Industrifonden tar sitt ansvar och sätter sig vid förhandlingsbordet för att söka en 
fredlig lösning baserad på verkliga omständigheterna och fakta.

6.9. Jag upprepar mitt erbjudande om en nollställning genom att du Hans Bagner 
återtar den falska skriftliga bevisning som redovisats i mitt brev från den 9 april 
2018. Därefter kan vi föra sakliga diskussioner om hur vi kan lämna den förödande, 
oseriösa, konkursbaserade substansvärderingen och utgå från en skälig 
marknadsvärdering för den igång varande System 3R-koncern vid årsskiftet 
1993/94.

Avvaktar ditt konstruktiva svar.
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Bilagor.

1 till 13 hänvisas till brev från den 9 april 2018

14. Protokoll från Sparbanken, 1993-12-27 (aktbilaga 123)

15. Intyg från Håkan Nordquist och Företagskapital AB, 1994-01-28

16. Minnesnoteringar från möten daterade 3 och 3 december 1993

16-1. Fejkat protokoll från bolagsstämma i System 3R Holding AB, 1993-12-03/04
(aktbilaga 64)

16-2. Fejka protokoll från styrelsemöte i Holding, 1993-12-04 (Aktbilaga 66)

16-3 Fejkat protokoll från extra bolagsstämma i International, 1993-12-04 (aktbilaga 67) 

16-4. Fejkat protokoll från styrelsemöte i International, 1993-12-04

17. Protokoll från Företagskapital AB, 1993-11-15 (aktbilaga 62)

18. Protokoll från styrelsemöte i Holding, 1994-01-28 (aktbilaga 3)

19. Information från System 3R, 1994-04-20 (aktbilaga 260)

19.1. Brev till System 3R Tyskland, 1994-05-16 (aktbilaga 261)

20. Telefax form System 3R, 1994-07-07 (aktbilaga 262)

21. 3R har från Håkan Nordquist, 1994-08-08

21.1. Varumärket "System 3R", vittnesmaterial från Jan Bergvall

21.2. Varumärket "One Minute Set-up", vittnesmaterial från Jan Bergvall

21.3. MACRO The Solid System, vittnesmaterial från Jan Bergvall

22. Viljeförklaring från Börje Ramsbro, 1993-11-28/29 (aktbilaga 54)

23. Framtidsanalys från Börje Ramsbro september 1986

23.1. System 3R Gruppens utvecklingsfaser 1968-1993

24. Concept Engineering, 1992-08

24.1 Concept Engineering, Industri evolution1992-08

25. Increase Your Company's Income, 1994-04

26. Ägarstruktur i System 3R Holding AB efter den 18 juni 1993

27. Brev dikterat av Håkan Nordquist för Sparbanken, 1993-09-12

28. Brev till Lars-Ove Håkansson Sveatornet, 1993-10-06 (aktbilaga 240)

29. Luftfakturor från Håkan Nordquist till system 3R USA

30. "Ägarstruktur" i System 3R International AB efter den 28 januari 1994

31. Immateriella tillgångar - 80% av värdet!, 2017-03-23

32. Brev till System 3R International AB, 2006-02-13 (aktbilaga 12)

33. Kronofogden utförsäljning av Börje Ramsbros bostad, 2017-09-07
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