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Bäste Håkan !

Jag finner anledning att återkomma till Dig med anledning av de allvarliga uppgifter som 

framkom under vårt möte den 10 september 1993 enligt följande.

Option till Sparbanken

Jag har haft misstankar att optionen icke var utställd till förmån för Sparbanken utan för att 

säkra affären över årsskiftet så att de nya ägarna kunde utnyttja de samlade förlusterna för 

skatteplanering.

Jag styrker detta påstående bl.a. med att Sparbanken icke åberopar optionen som eh del av en 

uppgörelse mellan mig och banken, se bifogat brev bilaga 1.

Du bekräftade dessutom under mötet att Du själv hade upprättat optionen. Det skall noteras att 

Du som VD för System 3R International AB påstått att mina ombud skulle har upprättat 

optionen.

Mot bakgrund av att det nu är bekräftat att Du upprättat optionen till egen förmån finner jag 

det ytterst allvarligt. Hela affären borde ifrågasättas. Optionen betraktar jag  som en falsk 

handling som Du under konkurshot tvingade mig att underteckna för att tillskansa Dig ägandet 

och skatteförmåner mm.
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Sparbankens värdering 22 juni 1993
Du bekräftade också under mötet att Du hade tagit del av Sparbankens värdering från den 22 

juni 1993. Detta har skett senast den 12 oktober 1993 vilket jag kunnat spåra genom Ert brev 

till Lars-Ove Håkansson, Sveatornet, se bilaga 2 .

Enligt punkt 1 i brevet står följande att läsa -  ”Utgångspunkten fö r  ett övertagande har varit 

en substansvärdering. I  bolagets nuvarande läge torde det vara utomordentligt svårt att 

diskutera avkastningsvärde. ”

Ordet ”avkastningsvärderingen” återfinner jag  på sida 22 i Sparbankens värdering, se b ilaga 3.

Jag försökte både i tvisten med System 3R International AB och med Sparbanken att få svar 

på vilka underlag som översänts till Er enligt texten -  ”Vi tackar fö r  översänt underlag  

rörande rubricerade företag. Tyvärr hade jag ingen framgång i den ansträngningen.

Genom att jag kom ihåg att det hade gjorts en värdering kunde jag begära edition mot 

Sparbanken och jag lyckades att få ut handlingen efter beslut i Svea hovrätt och att H ögsta 

domstolen icke beviljade Sparbanken prövningstillstånd. Tyvärr fick jag tillgång till 

handlingen först efter avslutat huvudförhandling i patentmålet.

Vad jag förstod av gårdagens möte så betraktade Du värderingen som undermålig. Av 

värderingen framgår fakta bl.a. att aktierna i System 3R International AB värderades till 28 

miljoner kronor och att det fanns övervärden på 45 miljoner kronor. Dessa värden skall 

jämföras med den handling Du överlämnade till Nordbanken, bilaga 4 , som visar ett "Justerat 

substansvärde 1993-09-30 -  28.988 till - 38.988”

Jag kan inte anklaga Dig för att Sparbanken överlämnat värderingen till Er. Däremot kan jag 

anklaga Dig för att Du medvetet undanhållit omfattande tillgångar för att komma över 

företaget utan att skäligt ersätta mig.

Konspiration
Jag vidhåller att Du har ägnat Dig åt omfattande konspiration (sammansvärjning, komplott) 

för att komma över företaget på min bekostnad.

S.ex. vänder Du Dig till företagets revisor Lars-Ola Andersson och företagets ekonom Mats 

Staffas och begär av dem att upprätta en sammanfattning av justerat substansvärde utan att 

informera dem om Dina syften. Samma personer är åberopade i Sparbankens värdering som 

intervjuade specialister, se bilaga 3 underbilaga 4.

Du fick Lars-Ola Andersson och Mats Staffas att upprätta och underteckna en värdering som 

icke återspeglade företagets substansvärde och detta kallar jag för konspiration för egna 

syften. När Du sedan överlämnar denna handling till Nordbanken då är måttet rågat.
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Sammanfattning

Du är illa berörd över mina aktioner på Internet och andra aktiviteter. Genom de senaste 

avslöjanden enligt ovan, så kommer inte mina aktioner att bli mildare framöver. Du måste vid 

det här laget förstå att jag inte kommer att falla undan när nu fakta kommit fram som gör att 

hela affären kan ifrågasättas.

Det finns nog med fakta, som styrker att denna affär från början till slut är ett resultat av en 

omfattande konspiration från de parter som satt på andra sidan och hade beslutat att fråntag 

mig mitt livsverk utan att göra ett normalt förvärv.

Endast genom att acceptera mitt generösa förslag från den 11 december 2002 kan Du kom m a 

ifrån vidare åtgärder och få ett slut på mina Internetaktioner mm.

Jag ber Dig och Ditt ombud att se seriöst på mitt förslag och snabbt återkomma för en slutlig 

uppgörelse—LlQder mellantiden vidtages inga nya åtgärder och aktioner från min sida.

CC

Magnus Sjögren 

Göran Tamm

Bilaga Brev från Sparbanken, 1994-11-15
Brev från Företagskapital, 1993-10-12
Värdering System 3R sida 1, sida 22 och underbilaga 4, 1993-06-22 
Justerat substansvärde, 1993-09-30
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