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YRKANDEN 

Jag får härmed som ombud för Börje Ramsbro enligt närslutna fullmakt (bilaga 
1) ansöka om stämning på Stiftelsen Industrifonden (i fortsättningen 
Industrifonden) med yrkande om att Industrifonden förpliktas att till Ramsbro 
utge 11,5 miljoner kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning 
av stämningsansökan till dess betalning sker. 
 
Ramsbro yrkar vidare ersättning för sina rättegångskostnader med belopp som 
senare kommer att anges. 
 
GRUNDER 
 
Industrifonden avyttrade under år 1999 ”sitt” aktieinnehav i System 3R 
International AB (i fortsättningen International). I denna avyttring ingick en post 
på 30 000 aktier som Industrifonden rättsstridigt hade ”förvärvat” för 1 krona 
den 28 januari 1994 av det av Ramsbro till 100 % ägda System 3R Holding AB 
(i fortsättningen Holding), moderföretag till International (se protokoll från 
styrelsesammanträde den 28 januari 1994 i Holding - bilaga 2). 
 
För den rättsstridigt ”förvärvade” aktieposten erhöll Industrifonden vid sin 
avyttring 11,5 miljoner kr vilket belopp tillkommer Ramsbro. Att 
Industrifondens ”förvärv” var rättsstridigt framgår av bifogade rättsutlåtanden 
(se bilaga 3 och 4).  
 
Ramsbro vill tillägga följande. 
 
Det framgår av protokollet enligt bilaga 2 att Småföretagarfonden skulle ha varit 
”förvärvare” av den ifrågavarande aktieposten. Med Småföretagarfonden avsågs 
därvid Stiftelsen Småföretagarfonden. Men den stiftelsen hade upphört att 
existera redan vid utgången av år 1993. Dess tillgångar – framför allt en mindre 
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rättsstridigt "förvärvad" post i Holding - togs nämligen över av Industrifonden 
den 1 januari 1994. Industrifonden blev alltså "delägare" i Holding sagda dag. 
Därav följer att den som "förvärvade" aktierna i International den 28 januari 
1994 var Industrifonden och inte Stiftelsen Småföretagarfonden. 
 

BEVISNING 

Ramsbro hemställer om anstånd med att inkomma med uppgift om ytterligare 
bevisning till dess att svaromål har avgivits. 

 

Saltsjöbaden 2012-05-28 

 

Henning Isoz  

Ombud för Börje Ramsbro enligt fullmakt 

f.d. hovrättsråd  

 

 

 
 
 
Bilageförteckning 

Bilaga 1 Fullmakt 

Bilaga 2 Protokoll från styrelsesammanträde den 28 januari 1994 i Holding 

Bilaga 3  Rättsutlåtande av advokaten Percy Bratt den 3 april 2009 

Bilaga 4 Rättsutlåtande av professorn i bankrätt Per Samuelsson den 28 
 augusti 2009 

  


