Kan man lita på staten?
Bäste Mikael Damberg!
Min tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden grundlades av staten och bankerna genom
Företagskapital AB, då till 50 % ägt av staten. Företagskapital förde hemliga förhandlingar om mitt
företag, System 3R, med de krisdrabbade bankerna Sparbanken och Nordbanken och uppställde
följande villkor för ett övertagande, citat:
”Ytterligare en förutsättning är att samtliga immaterialrätter – patent, varumärken,
produkträttigheter, firma etc. – vilka för närvarande tillhör moderbolaget System 3R Holding utan
vederlag överförs till System 3R International.”
I ett hemligt avtal mellan ”de nya ägarna” och bankerna återkommer villkoren, citat:
”Nordquist och Företagskapital skall tillse att de för International nödvändiga patent- och övriga
immaterialrätter som ägs av Holding kostnadsfritt överförs till International.”
Efter att de immateriella tillgångarna hade överförts kostnadsfritt lade de nya ägarna beslag på
dotterbolaget System 3R International för 3 kr, medan jag fortfarande ägde moderbolaget System 3R
Holding till 100 %. Stiftelsen Industrifonden blev en av de tre ”nya ägarna”. Mitt företag omsatte då
cirka 280 Mkr, varav 97 % gick på export. Företaget var lönsamt, inga lån var uppsagda och ingen pant
tagen i anspråk. Det var alltså rena vilda västern.
System 3R-koncernens marknadsvärde uppgick till cirka 175 Mkr, varav de immateriella tillgångarnas
andel utgjorde 80 % med dagens mått mätt. Några år senare såldes samma företag vidare för c:a 325
Mkr till en utländsk köpare. Som grundare och ägare har jag inte erhållit någon ersättning alls för mitt
ägande, vare sig för aktier eller för mina patent, varumärken och övriga immateriella tillgångar.
Den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden vann den aktuella tvisten genom att åberopa
falska och förfalskade dokument. Industrifonden anlitade vittnen som ljög (begick mened) och jag
dömdes att stå för Industrifondens rättegångskostnad på 4.380.012 kronor (idag cirka 4.7 Mkr). Nu
jagas jag av Kronofogden som kräver att jag skall sälja hus och hem.
Industrifondens ombud är anmälda till polisen och till Advokatsamfundets disciplinnämnd för
urkundsförfalskningar. Klagan över domvilla har lämnats in till Högsta domstolen med begäran om
resning.
Detta är den trygghet svenska staten erbjuder oss innovatörer och entreprenörer. Jag har skapat
tiotusentals riktiga årsjobb. Mitt företag fortsätter att skapa jobb och exportera 97 % (omsättningen
2016 var cirka 450 Mkr). Trots detta kan du, Mikael Damberg, inte så mycke som besvara något av det
tiotal brev jag ställt till dig personligen, i din roll som närings- och innovationsminister.
Den negativa inställning du och staten visar oss innovatörer och entreprenörer leder självfallet till att
dagens uppfinnare, entreprenörer och företagare säljer sina uppfinningar och företag till
högstbjudande utländska köpare. Utvecklingen hamnar utomlands. Det är vad som just nu pågår.
Vem skall skapa de miljoner nya trygga och riktiga jobb som Sverige behöver för att rädda välfärden?
Med vänlig hälsning
Börje Ramsbro.
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