
Börje Ramsbro 

Sida 1 av 4 
 

Fakta i korthet 

1. Regeringskansliets ansvar i ”system 3R-affären” 

Utan min kännedom och medverkan hade den av Staten bildade och 

kontrollerade Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden) blivit delägare i mitt 

företag System 3R enligt årsredovisning 1993/94, bilaga 11 Not 7. Dåvarande 

ledning och styrelse i Industrifonden vägrade redogöra för ägandet av 30 000 

aktier i dotterbolaget System 3R International AB (International), bilaga 12.  

För att få fram ett svar kontaktade jag, Lars Häggmark, kansliråd inom 

dåvarande Närings- och handelsdepartementet (Näringsdepartementet) och 

tillika ledamot i Industrifondens styrelse, bilaga 11. Frågan gällde NÄR och HUR 

hade Industrifonden blivit ägare till aktieposten 30 000 aktier i System 3R, bilaga 

11 Not 7. 

Lars Häggmark svarade den 2 juni 1997 med en faxförsändelse, som fått 

noteringen -”Här några papper som inte kan bedömas vara hemliga”, bilaga 23  

Något svar på de ställda frågorna om Industrifondens ägande lämnades inte 

genom överlämnat material, som tydligen hade något ”hemligt” att dölja. 

2. Blankade paragrafer och ogiltiga stadgar  

Faxförsändelsen innehöll delar av ett avtal mellan Industri- och 

nyföretagarfonden (Industrifonden) och Företagskapital AB (då till 50% ägt av 

Staten) om förvaltning av en aktieportfölj från Stiftelsen Småföretagsfonden, 

som skulle avvecklas. I avtalet var paragrafer blankade och sidor utelämnade. 

bilaga 23 sida 9 och 10. 

Jag kunde inte föreställa mig att kanslirådet, Lars Häggmark, som verksam inom 

regeringskansliet kunde begå någon brottslig gärning mot mig genom 

blankningen och övriga dokument. Varför jag för tillfället lade hans 

svarsdokument åt sidan. 

Först flera år senare bestämde jag mig för att söka det kompletta avtalet då jag 

misstänkte att något var fel. Efter en längre tids sökning i flera statliga arkiv 

fann jag slutligen det kompletta avtalet hos Riksarkivet i Arninge, den 30 maj 

2011. 

Det kompletta avtalet avslöjade att Lars Häggmark genom den blankade 

paragrafen AVSIKTLIGT undanhållit att Industrifonden inte varit giltig ägare till 

de 30 000 aktierna i System 3R. Enligt avtalet gällde ett INVESTERINGSFÖRBUD 

för förvaltaren Företagskapital att investera i aktier från System 3R för 

Industrifondens räkning, bilaga 2 §2 och bilaga 2.1. 

Lars Häggmark, bifogade också i sitt svar - ”STADGR FÖR STIFTELSEN 

SMÅFÖRETAGSFONDEN”, bilaga 23 sida 5 och 6. Dessa stadgar hade upphört att 

gälla efter den 12 november 1993. Tydligen bifogades stadgarna för att vilseleda 

mig och dölja Industrifondens förbjudna ägande i System 3R.  
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Enligt de ogiltiga stadgarna gällde följande, citat: 

”§3 Stiftelsen får placera sina medel i svenska aktier som inte är 

inregistrerade vid Stockholm fondbörs”.  

Investering i svenska aktier och nya företag var förbjudet enligt 

förvaltningsavtalet mellan Företagskapital och Industrifonden, bilaga 2 §2 och 

bilaga 2.1.  

Kanslirådet, Lars Häggmark, lämnade avsiktligt felaktig information för att dölja 

att Industrifonden aldrig varit giltig ägare till de 30 000 aktierna i System 3R. 

Han valde att skydda Industrifonden på falska grunder i stället för att besvara 

mina frågor sakligt och opartiskt, som Statens representant i styrelsen.  

Lars Häggmarks agerande leder till ett ansvar för Regeringen och 

regeringskansliet att besluta om att uppkommen skada regleras enligt vad 

Industrifonden förbundit sig till enligt nedan. 

3. Industrifonden har förbundit sig att svara för kostnaden 

Lars Häggmark, hade i sin dubbla roll varit delaktig i upprättandet av 

förvaltningsavtalet mellan Företagskapital och Industrifonden. Han var därmed 

fullt medveten om det investeringsförbud som gällde för aktier i System 3R för 

Industrifondens räkning, bilaga 2 §2 och bilaga 2.1.  

Lars Häggmark, bifogade ett utdrag från NÄRINGSDEPARTEMENTET, som gällde 

ett protokoll fört vid regeringssammanträde den 9 februari 1995, och som 

bekräftade följande, bilaga 23 sida 11 och 12, citat: 

”Industri- och nyföretagsfonden har i skrivelse till regeringen den 3 

december 1993 förbundit sig att svara för de kostnader som kan uppstå till 

följd av Småföretagsfondens eventuellt kvarvarande skulder eller andra 

förpliktelser…” 

Den åberopade skrivelsen från den 3 december 1993 finns som bilaga 9.  

Lars Häggmark har som ansvarig inom Regeringskansliet och Statens 

styrelseledamot i Industrifonden, informerat mig om att Industrifonden förbundit 

sig att ”svara för de kostnader”, som uppkommit i samband med Industrifondens 

påstådda förvärv av aktier i System 3R från Småföretagsfonden. Ett fejkat 

förvärv då Småföretagsfonden aldrig giltigt ägt några aktier i System 3R. 

4. Bokfört värde 22 761 253 kronor. 

Mitt 100% ägda moderbolag System 3R Holding AB (Holding) ägde 90 001 aktier 

i dotterbolaget System 3R International AB bilaga 12. I Holdings årsredovisning 

1993 är aktieposten bokförd till värdet 22 761 253 kr, bilaga 53 Not 2.  

Det bokförda värdet gällde innan de ”nya ägarna” gjort någon investering i vare 

sig Holding eller International. Investering görs först efter den 24 februari 1994. 

Jag ägde Holding även efter 31 december 1993, vilket är styrkt genom en inlaga 

till Kammarrätten undertecknad av Håkan Nordquist, bilaga 63. 
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Det skall noteras att jag hade träffat en överenskommelse med Företagskapital 

och Håkan Nordquist om vardera 1/3-delsägande i International mot att de 

vardera tillförde 10 Mkr i nytt kapital. Jag skulle för mitt/Holdings fortsatta 1/3-

delsägande tillföra de vid tidpunkten privat ägda immateriella rättigheterna till 

International utan kostnad, se bilaga 12 Not och bilaga 51 sida 1.  

Internationals löpande royalty till Holding om 3% skulle upphöra.  

Jag fullföljde mina åtaganden för ett fortsatt 1/3-delsägande i International 

genom att de immateriella rättigheterna överfördes till International december 

1993 och som resulterade i det bokförda värdet för aktierna i International 

22 761 253 kr.  

5. Köpeskilling 3 kronor. 

Medan jag ägde Holding till 100% beslutade styrelsen den 28 januari 1994 att till 

sig själva sälja Holdings aktier i International i 3 delposter om vardera 1 kr, trots 

det bokförda värdet 22 761 253 kronor. Småföretagsfonden som var avvecklad 

den 31 december 1993 skulle förvärva en delpost om 30 000 aktier i 

International för 1 kr, bilaga 16. Som ägare till Holding har jag ej tecknat vare 

sig köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal med någon part för aktierna i 

International. 

Småföretagsfonden har aldrig varit giltig ägare till några aktier i System 3R-

koncernen, bilaga 12. 

6. Anpassat värde 4 998 000 kronor 

Stiftelsen Industrifonden har i årsredovisning 1993/94 under rubriken ”Tillgångar 

förvaltade av Företagskapital AB” bokfört 30 000 aktier från System 3R värde 

4 998 000 kronor, bilaga 11 Not 7. Värdet har anpassats till förvaltningsavtalets 

maxgräns 5 Mkr, bilaga 2 §2.  

Maxgränsen gällde vid investering i den befintliga aktieportföljen från 

Småföretagsfonden före den 12 november 1993. Enligt Småföretagsfondens sista 

årsredovisning 1993 finns inga aktier från System 3R i den befintliga 

aktieportföljen, bilaga 7 Not 4.  

Industrifonden har genom det anpassade värdet utnyttjat Småföretagsfonden 

som täckmantel och målvakt för att kringgå investeringsförbudet på falska 

grunder. Någon egen investering av befintliga aktier i System 3R har 

Industrifonden inte gjort i anslutning till avtal från den 3 december 1993. 

7. Andelens bokförda värde 7 587 000 kronor 

Stiftelsen Småföretagsfonden har aldrig giltigt förvärvat och ägt posten 30 000 

aktier i System 3R och därmed har inte Stiftelsen Industrifonden förvärvat eller 

ärvt aktieposten från Småföretagsfonden. Är det stöld och muta som gäller? 

Industrifonden var själv enligt då gällande förordning 1993:31 förhindrad att 

investera i ägarkapital dvs. aktier, bilaga 19. Lösningen blev en fejkad luftaffär 

med den avvecklade Småföretagsfonden, som målvakt och täckmantel. 
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Aktiepostens andel av det bokförda värdet uppgick till 7 587 000 enligt Holdings 

årsredovisning 1993, bilaga 7 Not 2. 

8. Exitvinst 13 600 000 kronor. 

Den 1 juni 1999 erbjöd jag Industrifonden att göra ett retroaktivt förvärv efter 

att det hade framkommit att det inte fanns några giltiga förvärvsavtal, bilaga 51. 

Mitt krav på ersättning resulterade i att Industrifonden i panik avvecklade 

samtliga aktier i System 3R och gjorde en exitvinst om 17 500 000 kr, bilaga 8.  

Av exitvinsten kommer 13 600 000 kronor från de 30 000 aktier i System 3R, 

som Industrifonden aldrig hade förvärvat och ägt.  

Aktieposten tillhör logiskt mig efter att mina/Holdings immateriella rättigheter 

kostnadsfritt (marknadsvärde i vart fall 25 Mkr) hade överförts till International 

december 1993. Se bilaga 51 sida 1. Se vidare bilaga 40 och bilaga 40.1, 

angående de immateriella tillgångarnas värde. 

9. Sammanfattning 

Hade Lars Häggmark ansvarfullt överlämnat det kompletta förvaltningsavtalet 

mellan Företagskapital och Industrifonden, hade Regeringen och 

regeringskansliet inte belastats med något ansvar i ”system 3R-affären”.  

Ytterst vilar nu ansvaret på Regeringskansliet genom Lars Häggmarks agerande. 

Han hade full kännedom om att Industrifonden inte varit giltig ägare till 30 000 

aktier i System 3R, när han undertecknade Industrifondens årsredovisning 

1993/94, bilaga 11. Hans kännedom styrks av dåvarande VD Bo Lundqvist, 

bilaga 2.1, citat: 

”Kontakt upprätthölls kontinuerligt även med Näringsdepartementet via Lars 

Häggmark” 

Hade Lars Häggmark redan den 2 juni 1997 tagit sitt ansvar och överlämnat 

korrekta fakta hade en fortsättning helt vilat på mig utan regeringskansliet 

inblandning. Jag kunde ha träffat en förlikning med Industrifonden med fakta på 

hand. 

Nu blev det inte så varför jag begär att Regeringen och Regeringskansliet visar 

ansvar, som i detta fall gäller att besluta om att Industrifonden inleder 

förhandlingar om att svara för kostnaden enligt vad den förbundit sig till enligt 

punkt 3 ovan.  

Kostnader och ersättning som uppkommit till följd av Lars Häggmarks agerande 

för att dölja Industrifonden förbjudna och fejkade ägande i System 3R. Ett 

agerande som resulterade i regeringskansliet ansvar i ”System 3R-affären”. 

I övrigt hänvisar jag till inlagor i ärende Ju2022/02420 och N2018/04886 

Stockholm den 10 december 2022 

Börje Ramsbro.  


