
 

 

22. Företagspirater agerade i lönndom 

   En preliminär överenskommelse träffades med parterna Håkan Nordquist och 

Företagskapital AB. De skulle äga en tredjedel vardera i System 3R International AB, 

tillsammans med moderbolag System 3R Holding AB. Jag skulle kvarstå som ensam 

ägare till Holding. Denna överenskommelse introducerades för marknadsbolagen System 

3R USA och System 3R Japan vid ett möte i Stockholm den 22 september 1993. Vid 
mötet deltog Håkan Nordquist och Företagskapitals VD Hans Dirtoft. Se bilaga 8. 

   Håkan Nordquist besökte också marknadsbolagen i Europa i slutet av oktober samma 

år på System 3R:s bekostnad. 

   Den 5 oktober 1993 träffade jag bankledningen i Sparbanken för att introducera 

ägarförändringen. Bankledningen bekräftade att jag var fri att genomföra förändringen, 

men bad mig att annullera mitt tidigare gjorda förvärv av de immateriella rättigheterna. 

Dessa rättigheter hade jag förvärvat privat för att skydda företaget mot en illojal 

styrelseordförande, rekommenderad av banken. Jag såg inget hinder att uppfylla denna 
önskan då banken gav sitt samtycke till att ordföranden samtidigt entledigades.  

   Vid det här mötet deltog Lars-Ove Håkansson som representant för Sveatornet som 

delegerad förhandlingspart mot mig. Två dagar efter mötet med bankledningen hölls det 

ett styrelsemöte i Företagskapital. Enligt protokollet från detta möte, den 7 oktober 

1993, var jag redan avskriven som fortsatt ägare till mitt eget företag. Nu var det 

parterna Håkan Nordquist, Företagskapital och Sparbanken, som skulle ta över System 
3R-koncernen. Se bilaga 7. 

   Den 13 oktober 1993 begärde Håkan Nordquist ett brådskande möte med de fackliga 

representanterna inom det operativa dotterbolaget System 3R International AB, vilket 

Holding ägde till 91%. Jag introducerade Håkan som kommande delägare och lämnade 
därefter lokalen. Han kunde fritt ställa de frågor han ville ha besvarade. Se bilaga 6. 

   Håkan förteg att han och Företagskapital redan den 7 oktober hade bestämt att svika 

överenskommelsen om vardera tredjedelsägande mellan parterna Håkan Nordquist, 

Företagskapital och Holding/Ramsbro. Detta var inget annat än ett rättsvidrigt svek. Jag 

informerades inte utan fortsatte att bistå de potentiella delägarna med all öppenhet och 
information. Härefter var det manschettbrottslingar som agerade i lönndom. 

Börje Ramsbro.                               Allt slutade med ”System 3R-affären” 
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