34. ”Fräckhet och pengakärlek”
Håkan Nordquist verkar vara en människa som tar alla tillfällen i akt för att också
förnedra de personer som han lurat. Syftet måste väl vara att få motparten att känna sig
så eländig och kränkt som möjligt för att denne ska ge upp. Han försökte även med mig.
Sju månader efter att jag tvingades bort från System 3R, mitt livsverk, utan någon
ersättning, bjöd Håkan Nordquist in till 25-årsjubileum. Han, eller någon annan köpare,
hade inte förvärvat en enda aktie i moderbolaget System 3R Holding AB. Enligt vad som
tidigare redovisats finns det inga köpehandlingar utan allt är en papperskonstruktion.
Jag som grundat och drivit företaget under 25 år var vare sig informerad om eller
inbjuden till denna ”högtid”. Det kan inte tolkas på annat sätt än att Håkan Nordquist
ville fira sin fräckhet med en ”lyckad” kapning av System 3R. Det företag som ansågs
värdelöst hösten 1993 visade plötsligt efter några månader en strålande utveckling. I
detta fall avslöjar han själv bluffen. Se bilaga 30, 29, 28, 27, 26 och 19.
I ett brev till mig den 13 juli 1994, kort efter ”högtiden”, skrev Håkan följande, citat:
”Företagskapital AB och jag har förvärvat företaget av banken. Såvitt jag har förstått har
banken på ett korrekt sätt avtalat med Dig om förvärv av moderbolaget”
Denna version skrev Håkan innan jag hade fått kännedom om det hemliga avtalet, där
en helt annan version gällde. Se avsnitt 25, ”Bluff med skenavtal.”
Håkan ljög om deras ”förvärv” från banken. Inte en enda aktie skulle förvärvas från
banken alternativt bankerna enligt det hemliga avtalet och den lämnade garantin. Det
har ej heller skett. Håkan ljög också om moderbolaget som han själv skulle ha förvärvat.
Det har över huvud taget inte skett något förvärv, allt är en stöld och kapning
orkestrerad av Håkan Nordquist. Se avsnitt 26, ”Hjärnan bakom allt”.
Självklart kände och känner jag mig kränkt och besviken då jag inte erbjöds tillfälle att
ta avsked av mina högt aktade medarbetare på ett värdigt sätt. De hade ställt upp för
mig under 25 års tid under såväl goda som mindre goda tider.
Det förvånar mig dock inte att Håkan Nordquist ville hålla mig borta från detta
jubileum. Han visste att han riskerade att bli avslöjad som den fräcke fuskare han var,
och är. Håkan är broder i Timmermansorden med mottot ”Gudsfruktan och
människokärlek”. I Håkans version blir det ”Fräckhet och pengakärlek”.
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