37. Visinge Gård – ”Klannästet”
Huvudpersonen i ”System 3R-affären”, företagspiraten Håkan Nordquist, har inte
förvärvat en enda aktie i mitt hundraprocentigt ägda moderbolag System 3R Holding AB.
Holding ägde 91% av det operativa dotterbolaget System 3R International AB
(International). Håkan kan ej heller uppvisa några köpehandlingar för aktier i
International. Turerna är många när det gäller hur ”System 3R-affären” har fortskridit
under ledning av Håkan Nordquist. Se avsnitt 28, 29, 30 och 32.
I årsbokslutet 1994 från Campro Tooling AB under rubriken Ägarförhållanden uppträder
detta bolag som moderbolag till de stulna/kapade aktierna i System 3R-koncernen, citat:
”Bolaget, vilket tidigare ingick som helägt dotterbolag i System 3R International ABkoncernen, har i februari 1994 förvärvats av Henrik, Johan och Nicholas Nordquist,
varefter bolagets firma ändrats till Campro Tooling AB från System 3R Electronic AB.
Bolaget har därefter förvärvat 21300 aktier i System 3R International AB och också
deltagit i en nyemission i detta bolag. Campro Tooling AB:s totala innehav av aktier i
System 3R International AB uppgår till 25300 av totalt 120000. Det röstmässiga
innehavet är 69,2%. Campro Tooling AB är därmed moderbolag till System 3R
International AB”. Bilaga 37.
VD i Campro Tooling var pappa Håkan Nordquist och företagets säte har varit Visinge
Gård, Täby. Se bilaga 38. Registreringsuppgifter från PRV. Detta förstärker Håkan
Nordquists roll som huvudman för ”System 3R-affären”.
Min bestämda uppfattning är att posten på 21300 aktier är stulen från Holding då inga
köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal kan uppvisas trots upprepade uppmaningar. Ur
aktieboken för Campro Tooling AB, se bilaga 39, kan man se när sönerna avvecklade sitt
Campro Tooling till Atle AB, ett spår som jag följde upp med aktuell årsredovisning.
I Campros förvaltningsberättelse för år 2000 finns följande uppgifter, citat:
”Bolaget bedriver förvaltning av aktier. Per den 31 december har aktiekapitalet till mer
än hälften förbrukats vilket innebär att reglerna för ABL 13:2 aktualiseras. Bolagets
huvudsakliga tillgångar utgörs av aktierna i System 3R International AB, motsvarande ca
17 % av aktiekapitalet. Under hösten 2000 har förhandlingar skett om en avyttring och
preliminärt har en köpeskilling överenskommits. Den 25 april 2001 har ett avtal värderat
på Campro Toolings AB:s aktieinnehav bekräftats till 55 MSEK.” Bilaga 40.
Det bokförda värdet uppgick till 4.743.400 kr. Resultat är alltså ca 50 Mkr i exitvinst.
Då denna exitvinst uppkommit i huvudsak genom de misstänkt stulna aktierna (21300)
är det lätt att dra slutsatsen att pappa Håkan inlett sina söner i misstänkt häleri vid
försäljningen av deras aktieinnehav till Atle AB. Det skall noteras att Håkan är
Timmermans-broder med Atles dåvarande VD Lars Gårdö. Mer om detta i senare avsnitt.
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