28. Kaparna fördelar bytet, dvs System 3R International AB
Den 28 januari 1994 satte sig kaparna Håkan Nordquist och Hans Dirtoft i styrelsen för
moderbolaget System 3R Holding AB. De fördelar bytet, aktierna i dotterbolaget System
3R International AB, till sig själva i strid mot gällande lagstiftning (jäv). Holding ägde
fortfarande 90% av aktierna i International och dessa aktier fördelades nu ut på tre
parter. Enligt den hemliga garantin ovan, som utställts till Sparbanken den 3 december
1993 tillsammans med det hemliga avtalet, bilaga 12, var det två parter som skulle bli de
framtida ägarna.
Bytet fördelades ut enligt följande, se bilaga, citat:
”Till Företagskapital AB
Småföretagarfonden
Håkan Nordquist med familj
Genom helägt bolag

25.000 st
30.000 st
Summa

35.000 st
90.000 st

För en köpeskilling om 1 kr per delpost aktier och köpare”. Se komplett protokoll.
Denna fördelning av bytet fördes in i aktieboken den 25 februari 1994, utan några
köpeavtal. Den ogiltiga styrelsen hade ingen fullmakt från mig som ägare av Holding att
besluta om någon ”utförsäljning”. Alltså kan det inte ha skett något giltigt förvärv.
Vad avser köpeskillingen 1+1+1 kr så måste det betraktas som ett rent bedrägeri
(ocker). Samma styrelse hade i slutet av december 1993 lämnat ett koncernbidrag från
Holding till International på 17,5 Mkr, se avsnitt 27. För övrigt har ”förvärvet” (stölden)
grundats på en ”due diligence” som var en ren bluff mot mig och bankerna, se avsnitt
23.
Det har flera år senare framkommit att Småföretagarfonden var en portfölj som ägdes
av Stiftelsen Industrifonden. Enligt ett förvaltningsavtal mellan Företagskapital och
Industrifonden (1993-11-12) var det otillåtet att förvärva aktier i företag som inte redan
fanns i portföljen. I portföljen fanns inga aktier från System 3R-koncernen.
Vidare gällde för den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden, enligt förordning
1993:31, att det förelåg hinder att äga och förvärva aktier.
När denna fördelning av Holdings tillgångar skedde ägde jag Holding till 100%. Jag
skulle ha varit fri att byta ut styrelsen, ta in andra delägare och därtill ta utdelning från
Holding och International. Detta är ytterligare en lögn från Håkan Nordquist som VD för
International, i en tvist med Skatteverket. I verkligheten har det aldrig skett några
förvärv, allt är rena fantasier från huvudpersonen Håkan Nordquist.
Det finns helt enkelt inga aktieöverlåtelseavtal utan hela ”System 3R-affären” är en ren
papperskonstruktion. Håkan Nordquist och Hans Dirtoft har skapat denna röra för sina
egna kortsiktiga särintressen och det framtida klippet.
Kaparna lyckades med konststycket att bedra mig som ägare och tvinga bankerna till
omfattande nedskrivning av krediter. Än idag råder total förvirring om hur de kommit
över mina aktier i Holding. Det finns inga aktieöverlåtelseavtal.
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