
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Stöld och häleri 

Stöld är stöld, häleri är häleri även i bröders slutna sällskap. 

Håkan Nordquist och Lars Gårdö är bröder i Timmermansorden med mottot "Gudsfruktan och 

människokärlek" 

Det är ställt utom allt tvivel att Håkan Nordquist planerade och genomförde 

stölden av System 3R-koncernen. Se avsnitt 26. 

Det är ställt utom allt tvivel att Lars Gårdö var medveten om detta och delaktig 

från dag 1, bilaga 94. Avbildad Lars Gårdö 

Lars Gårdö, VD hos Atle, sålde slutligen den stulna egendomen som för Atles 

andel gav en exitvinst på 63 Mkr, bilaga 95. 

Jag har från första stund hävdat att det skett ett olovlig förfogande av aktierna i 

mitt moderbolag System 3R Holding AB. Den 17 oktober 1994 informerades Lars 

Gårdö som styrelseledamot i Företagskapital AB om rådande omständigheter, bilaga 96. 

Enligt ett "hemligt avtal" från den 3 december 1993 mellan bankerna, Håkan Nordquist och 

Företagskapital AB gällde följande vad avser "förvärv" av aktierna i mitt till hundra procent ägda 

System 3R Holding AB, bilaga 12 punkt 3.1, avsnitt 25, citat: 

"3.1 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 aktier i Holding." 

Efter att detta för mig hemliga avtal hade träffats upprättade Håkan Nordquist och 

Företagskapital AB ensidigt ett "öppet avtal" som de under hot om 

utpressningskonkurs tvingade mig att underteckna. Det hade följande lydelse vad 

avser deras "förvärv" av aktier i Holding direkt från mig, bilaga 13 avsnitt 25, 

citat: 

"§1 BR överlåter härmed till HNF 10% av sina aktier i det av honom ägda 

bolaget System 3R Holding AB, org. nr 556225-9763 för en köpeskilling av 1 

kr. Denna överlåtelse förutsätter godkännande av Sparbanken Sverige AB 

enär aktierna ligger som säkerhet för lån i bolaget."  

Avbildad Håkan Nordquist 

Det öppna avtalet var ett skenavtal som tillkom för att dölja det hemliga avtalet och vilseleda 

mig, se avsnitt 29 och 30. Inget avtal har dock fullföljts vad avser förvärv av aktierna i Holding. 

Enligt aktieboken för Holding har dotterbolaget System 3R International AB förvärvat aktierna i 

moderbolaget Holding, se bilaga 60 avsnitt 43. 

Internationals lagstridiga förvärv skedde efter att Holding olovligen rensats på sina tillgångar, 

dvs aktierna i dotterbolaget System 3R International AB och samtliga immateriella rättigheter. 

Denna rensning skedde trots att jag ägde Holding. 

Inga fullmakter hade jag lämnat till någon enskild fullmaktstagare och inga aktieöverlåtelseavtal  

har än idag tecknats med mig som ägare. Allt är bluff och papperskonstruktion. Bankerna 

genomskådade slutligen detta och träffade förlikningsavtal, se avsnitt 19 och 20. 

Det är helt oförklarligt att Lars Gårdö som VD för det då börsnoterade Atle AB, vilket då ägde 

riskkapitalföretaget Företagskapital AB med Hans Dirtoft som VD, kunde blunda för stöld och 

häleri. Förklaringen torde ligga i den bonus som hägrade runt hörnet vid försäljning av Atle AB, 

bilaga 97. Fortsättning följer. 

Börje Ramsbro  Innovators matter more than ever

  

 

 

Men strunt är strunt och snus är snus,  

om ock i gyllne dosor,  

och rosor i ett sprucket krus 

är ändå alltid rosor 
Av Gustaf Fröding  

 

https://www.timmermansorden.se/AllmantOmTO.html
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