29. Bankerna blev bluffade och blåsta
Från början till slut bluffade Håkan Nordquist och Hans Dirtoft bankerna i alla
avseenden för att komma över System 3R-koncernen utan att egentligen tillföra eget
riskkapital.
Efter att Holding hade rensats på sina tillgångar, de immateriella rättigheterna (avsnitt
27) och aktierna i International (avsnitt 28), inledde bluffmakarna nästa fas. I ett separat
intyg till bankerna den 28 januari 1994 försäkrade de att de villkor man kommit överens
om i avtalet från den 3 december 1993 var uppfyllda. Se bilaga 20 Intyg.
Intyget som riktades till Sparbanken Sverige och Nordbanken inleddes, 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.”
Det gällde alltså en punkt i det för mig hemliga avtalet, det som jag fick kännedom om
först den 22 november 1994 via bankledningen i Sparbanken. Se avsnitt 25 bilaga 12 pkt
3.1. Jag kan således omöjligtvis ha ”biträtt” detta villkor. Enligt den åberopade pkt 3.1 i
det hemliga avtalet gällde följande, citat:
”Nordquist och Företagskapital skall denna dag dels förvärva 10% av Ramsbros aktier i
Holding, dels få fullmakt från Ramsbro, att kalla till, och utan begränsningar företräda
Ramsbro vid, bolagsstämma i Holding. Nordquist och Företagskapital har vidare för avsikt
att under januari 1994 förvärva Ramsbros återstående aktiepost i Holding.”
Jag hade inte lämnat någon fullmakt till någon enskild person. Inga köpeavtal hade
tecknats mellan mig och de enskilda parterna Håkan Nordquist, Företagskapital och
Stiftelsen Småföretagarfonden vid tidpunkten den 28 januari 1994, inte heller senare.
Håkan Nordquist och Företagskapital avslöjade genom detta intyg till bankerna att de
avtal som jag kände mig tvingad att underteckna den 3 december 1993 var skenavta, se
avsnitt 25. Dessa hade tillkommit för att vilseleda och bluffa mig. I annat fall skulle de ha
hänvisat till att villkoren i avtalen med mig var uppfyllda.
Håkan Nordquist och Hans Dirtoft bluffade bankerna för att sedan kunna fortsätta med
den kapning som Håkan Nordquist hade inlett den 4 december 1993 genom de fejkade
protokollen. Se avsnitt 26.
Såväl Håkan Nordquist som Hans Dirtoft har flaggat med att de båda är civilingenjörer
från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomer från Handelshögskolan i Stockholm.
Håkan Nordquist är dessutom broder i Timmermansorden som har mottot ”Gudsfruktan
och människokärlek.” Se länk Allmänt om Timmermansorden.
Med en sådan akademisk skolning, bekostad av samhället (skattebetalarna), borde
man ha rätt att kräva en god portion samhällsansvar och hög etik och moral. Dessutom
borde deras vett och bildning ha lärt dem hur man genomför seriösa företagsförvärv.
Jag har mycket svårt att förstå hur dessa två medborgare är funtade när de kan bedra
en enskild innovatör och entreprenör, en som vigt sitt liv åt att skapa en bättre och
meningsfullare värld inom i första hand näringslivet. Se avsnitt 1 till 15.
Kommande avsnitt kommer att avslöja ytterligare giriga och sluga drag från dessa två
bluffmakare och företagspirater.
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