
 

50. Häleri 

Det bär mig emot att belasta denna trio för häleri. Men detta är den verklighet som 

pappa Håkan Nordquist försatte sina söner i genom stölden av aktier i System 3R 

International AB, som ägdes av mitt hundraprocentigt ägda moderbolag System 3R 

Holding AB. Det är oseriöst och omoraliskt av Håkan att gömma sig bakom sina söner för 

att dölja den grova ekonomiska brottslighet som präglar "System 3R-affären". 

Nedan skall jag kortfattat visa ett exempel av flera hur Håkan genom en direkt lögn 

försökte dölja stölden av aktierna i mitt dotterbolag System 3R International AB. 

Från första stund hävdade jag att jag hade blivit lurad och bedragen av Håkan Nordquist 

och Företagskapital, vilket Håkan bl.a. bemötte med ett brev den 23 mars 1993 (skall 

vara 94). I detta brev påstod Håkan följande, bilaga 98 punkt 6, citat: 

"Företagskapital och jag har vår fulla rätt att från bankerna förvärva bolaget. Det 

är inget omoraliskt i detta" 

Genom detta svar och brevet i övrigt förstod jag att Håkan hade mycket att dölja. 
Bankerna hade aldrig haft någon fullmakt att förfoga över eller förhandla om min 
egendom. Och ingen pant var påropad eller tagen i anspråk. Detta svar från Håkan 
visade klart och tydligt hans syn på etik och moral. Han fantiserar vilt när han blir 
avslöjad som lögnare, vilket leder till att ingen riktigt vet vad som egentligen är fakta. 

I tvisten med Skattemyndigheten försäkrade ju Håkan, som VD för System 3R 
International AB, att jag hade full kontroll över System 3R-koncernen efter den 3 
december 1993, att jag kunde kalla till bolagsstämma, byta ut styrelsen, ta in nya 
delägare och därtill ta utdelning. Grundat på denna försäkran beviljades det yrkade 
underskottsavdraget för International, som slutligan fastställdes i Kammarrätten. 

Håkan Nordquist och Företagskapital träffade ett hemligt avtal med bankerna. Ett av 
villkoren för hela affären var att Håkan Nordquist och Företagskapital skulle förvärva 
samtliga aktier i System 3R Holding AB direkt från mig. Förvärvet har aldrig fullföljts 
genom köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal, ej heller finns någon registrering i 
aktieboken, se bilaga 60 avsnitt 43. Alltså finns det inte någon giltig affär. 

Som självvald VD för International förärade Håkan Nordquist sina tre söner med ett 
vilande dotterbolag till System 3R International AB. Aktiekapitalet var 100.000 kr. 
Företaget bytte namn till Campro Tooling viket hämtades från ett annat vilande bolag. 

Campro Tooling tilldelades 21.300 aktier i International, bilaga 37 avsnitt 37. Inte 
heller där förelåg vare sig giltigt styrelsebeslut, köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal. Det 
var även där en ren stöld. Håkan Nordquist utsåg sig till VD också i Campro Tooling och 
hade därmed full kontroll och ansvar, bilaga 38, avsnitt 37. 

Av aktieboken för Campro Holding AB/Campro Tooling AB framgår att sönernas 
ägarandelar såldes till Atle AB den 15 juni 2001, bilaga 39, avsnitt 37. Av uppgifter 
lämnade i årsredovisningen för 2000 i Campro Tooling värderades aktieinnehavet i 
International till 55 Mkr, bilaga 40, avsnitt 37. Av detta värde utgjorde den stulna 
aktieposten största andelen. Oavsett fördelning mellan stulna och senare förvärvade 
aktier är häleriet lika allvarligt. Det är en fråga om vinst på stulen egendom. 

Enligt aktuell självdeklaration har sönerna vardera deklarerat för ca 16.500.000 kr 
som "Överskott av kapital". Grundplåten till deras förmögenhet var och förblir misstänkt 
stöld och häleri. Det kommer att följa dem livet igenom. Självfallet kan denna belastning 
lyftas bort om allt ställs till rätta. Det förutsätter att Håkan Nordquist tar sitt ansvar på 
samma sätt som bankerna, genom en värdig förlikning, avsnitt 19 och 20. 

I tidigare avsnitt har jag visat hur Håkan fejkat en due diligence, bilaga 10 avsnitt 23, 
och att Håkan Nordquists är hjärnan bakom allt, avsnitt 26. Fortsättning följer. 
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