26. Hjärnan bakom allt – Håkan Nordquist
Det är än idag för mig ofattbart att en person som Håkan Nordquist, en bevisligen
intelligent människa, kan nedlåta sig till att begå så grova och fräcka brott som de som
skett i ”System 3R-affären” och den kapning som han personligen orkestrerade. Hans
skicklighet i tal och skrift i kombination med det CV som han överlämnade till bankerna
fick dem tydligen på fall. I den tvist jag förde med Nordbanken försvarade de sig genom
att åberopa Håkans CV. Se bilaga CV Håkan Nordquist, bilaga 15.
Håkan Nordquist är broder i Timmermansorden med mottot ”Gudsfruktan och
människokärlek”. En sådan sak leder säkerligen till att många dörrar öppnas för en
förljugen person som Håkan som anser sig stå över lagen, och som helt saknar etik,
moral och samhällsansvar.
Efter att jag den 3 december 1993, under hot om utpressningskonkurs vilken jag till
varje pris ville undvika, tvingats underteckna dessa fejkade avtal kallade Håkan
Nordquist in företagets ekonomidirektör lördagen den 4 december 1993. För honom
dikterade Håkan ihop protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten, möten som aldrig
hölls. Allt var en ren bluff, ett första steg i kapningen. Se bilaga 14, ekonomidirektörens
noteringar från mötet.
Jag hade definitivt inte lämnat någon fullmakt till Håkan. Han försökte kringgå denna
formalitet genom att antedatera ett protokoll från en bolagsstämma i Holding till den 3
december 1993 där han påstod att jag varit närvarande. Jag fick kännedom om
protokollet först den 6 december 1993 och uppmanades att justera detsamma för att
förhindra fullföljandet av utpressningskonkursen. Vid ett senare förhör under ed påstod
Håkan utan att blinka att jag som ensam ägare upprättat handlingen. En ren lögn.
Jag har vid flera tillfällen under årens lopp efterlyst Håkan för sakliga diskussioner. Jag
har velat reda ut ”System 3R-affären” eftersom det inte finns några förvärvsavtal för
mina aktier i moderbolaget System 3R Holding AB. Enligt det hemliga avtalet med
bankerna skulle ju Håkan Nordquist och Företagskapital AB förvärva samtliga aktier
direkt från mig. Enligt aktieboken för moderbolaget Holding har dotterbolaget System 3R
International AB förvärvat samtliga aktier i Holding (fd 3R Management), en transaktion
som i sig är lagstridig.
Håkan Nordquists påstående att han förvärvat företaget från banken alternativt
bankerna är också en bluff. Bankerna har aldrig haft någon fullmakt från mig att träffa
avtal med nya ägare till min egendom. Ej heller var någon pant påropad. Bankerna tog
senare sitt ansvar och träffade förlikningsavtal, se avsnitt 19 och 20.
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