21. Kärlek vid första ögonkastet?
Bankdirektör Lars-Ove Håkansson med sina bristande kunskaper om banklagstiftning
försökte under augusti 1993 lägga beslag på System 3R-koncernen, av någon oförklarlig
anledning. Jag avvisade naturligtvis detta förslag. Vid samma tid hade en
styrelseledamot inom System 3R hört talas om en svensk man boende i Belgien som
sökte investeringsobjekt inför sin återkomst till Sverige. På omvägar spårades den här
mannen, Håkan Nordquist, och vi hade ett första sammanträffande den 9 september
1993.
Håkan verkade vara pigg och alert med en bakgrund och bildning som passade utmärkt
för en vidare utveckling av System 3R-koncernen. Ett andra möte hölls den 12
september 1993, nu tillsammans med styrelseledamoten. Allt verkade stämma. Föga
kunde jag ana att jag hade träffat en fullfjädrad företagspirat. Eftersom det brådskade
att stoppa Lars-Ove Håkanssons illasinnade planer erbjöd sig Håkan att i mitt namn
diktera ett brev riktat till just Lars-Ove Håkansson. Brevet informerade om de inledda
diskussionerna med blivande delägare. För intresserade finns ljudfilen bevarad, dikterad
av Håkan, alternativt avskrift av ljudfil, bilaga 4.
Håkan avfärdade bankens idé om ett ägande i System 3R, då banker inte skall äga
högteknologiska tillverkningsföretag. Detta framgår med all tydlighet i det av Håkan
dikterade brevet. Två dagar efter brevets datering tog Lars-Ove Håkansson beslut att
inte förlänga ett lån till moderbolaget System 3R Holding AB, trots att detta hade skötts
utan anmärkning. Det är helt oförklarligt, då banken först borde ha inväntat mina inledda
förhandlingar med potentiella delägare.
Efter 25 år och ett flertal rättsliga processer står det helt klart att Håkan Nordquist och
Lars-Ove Håkansson fann varandra från första stund. De hade bestämt sig för att bedra
mig och tvinga bort mig utan ersättning. Ett hemligt avtal upprättades under hösten och
det blev körplanen för kapningen. Allt utan min kännedom och medverkan.
Det förefaller som om det blev kärlek vid första ögonkastet mellan Håkan Nordquist
och Lars-Ove Håkansson. Kärleken resulterade i ”System 3R-affären”, som innehåller alla
tänkbara moment som företagspirater tillämpar för att nå sitt mål, det stora klippet. I
efterföljande avsnitt redovisar jag företagspiraternas trixande för att lura mig, bankerna
och Skatteverket.
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