Börje Ramsbro
Vem bär ansvaret för EMR-reformens skadeverkningar?
Med introduktionen av EMR-reformen (En Modernare Rättegång) skapas det ett
finmaskigt skyddsnät för den ekonomiska brottsligheten i tvistemål. Med EMR
är det inte, som tidigare, givet en andra prövning i högre instans. Har målet
förlorats i tingsrätten genom att svaranden åberopat förfalskade dokument och
kallat in vittnen som ljuger och fantiserar, finns nu längre knappast någon
chans att få en andra prövning. Det är näst intill omöjligt att få hovrätten att
lämna prövningstillstånd. Beläggningen går före rättvisan. Det är just syftet
med EMR-reformen, dvs att minska beläggning och kostnader för
domstolsväsendet i tvistemål.
Detta är just vad som drabbat mig i tvisten med den statliga Stiftelsen Industrifonden.
De har köpt sig fria från ansvar genom att anlita advokater som rättsvidrigt utnyttjat
EMR-reformens brister och hovrättens ovilja att lämna prövningstillstånd.
Industrifonden som själva valt ombud är genom sin uppförandekod ansvariga för
ombudens processföring och får då också bära det ekonomiska, etiska, moraliska och
juridiska ansvaret för ombudens oseriösa processföring. I min tvist med Industrifonden
har ombuden åberopat falsk och förfalskad skriftlig bevisning, vilket direkt resulterat i ett
vinnande domslut för Industrifonden. Enkelt uttryck vann Industrifonden och staten
tvisten genom ett rättsvidrigt (kriminellt) handlande från ombuden enligt följande
exempel, som bara är ett av flera.
Industrifonden åberopade som bevisning en skriftlig så kallad värdering av dotterbolaget
System 3R International AB från den 12 oktober 1993, aktbilaga 234, och hävdade att
den var upprättad av mig och utnyttjad av mig i mina förhandlingar med bankerna under
hösten 1993. Dokumentet är förfalskat av Industrifonden genom att man utelämnat
följebrevet. Detta visar nämligen att det är de potentiella intressenterna Håkan Nordquist
och Företagskapital som upprättat dokumentet för sina egna, för mig hemliga,
förhandlingar med bankerna om värdet på företaget.
Jag fick tillgång till detta dokument först i augusti 1997 genom ett editionsföreläggande
mot banken, vilket för övrigt framgår av faxstämplens tidsangivelse. Vid samma tidpunkt
tog Industrifondens ombud Hans Bagner del av värderingen i dess ursprungliga
utförande. Den förfalskade versionen har därför tillkommit avsiktligt för att gagna
Industrifonden.
Industrifonden har i den skriftliga bevisningen åberopat det förfalskade dokumentet och
påstår, citat: "Värdering av System 3R-koncernen upprättad av Börje Ramsbro”. I
sakframställan påstår de under punkt 138, citat: "Enligt en värdering den 12 oktober
(som är upprättad av Mats Staffas tillsammans med bl.a. Grunnar Gredenman och
eventuellt revisorn Lars-Ola Andersson.)", och vidare under punkt 137, citat: "Ramsbro
använde själv denna värdering och due dilligence-uppgifterna i ackordförhandlingarna
med bankerna - för att förmå dessa att skriva av lånen eller del av dessa."
(Mats Staffas var då ansvarig ekonomidirektör på min företagskoncern System 3R.)
I domskälen har det uppgetts, citat: "Mats Staffas med fleras värdering av International
de 12 oktober 1993 - visar också att Koncernen hade en mycket ansträngd finansiell
ställning."
Vare sig Mats Staffas, jag eller någon annan från företaget hade haft något med den
förfalskade värderingen att göra. Den kommer ensidigt från Industrifonden som i
försvaret åberopat och brukat denna förfalskade urkund som är upprättad av Håkan
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Nordquist och Företagskapital i syfte att pressa bankerna för att göra klippet på ägarens
bekostnad. D.v.s. nedvärdera företaget oavsett det verkliga marknadsvärdet.
Den förfalskade handlingen lade grunden till domstolens uppfattning att företaget
saknade värde då det skulle förvärvas för substansvärdet 1 kr. Att jag sedan hade
åberopat ett sakkunnigt vittne som visade att företagets marknadsvärde uppgick till cirka
175 Mkr tog inte domstolen någon hänsyn till alls.
I domskälen har det gjorts följande skrivning, citat: "Kjell Öhrström har däremot gjort en
annan bedömning och uppgett att Koncernen hade osynliga övervärden i bland annat
patent och varumärken. Kjell Öhrström har bedömt att priset för Koncernen i december
1993 vid en ordnad, väl förberedda och internationellt riktad försäljning borde har
uppgått till 150 - 200 miljoner kr."
System 3R-Koncernen exporterade 97% och var (och är fortfarande) en välkänd aktör
worldwide.
Hade jag, enligt vad som tidigare gällde, automatisk fått en andra prövning i hovrätten
skulle Industrifonden ha blivit totalt avklädda som lögnare genom min bevisning. Den
visar nämligen att Industrifonden och de övriga två köparna/kaparna av System 3Rkoncernen hade träffat ett hemligt avtal med bankerna om att ta över den igång varande
lönsamma System 3R-koncernen till priset av 1 kr. De immateriella tillgångarna skulle
övertas till värdet ”kostnadsfritt” enligt det hemliga avtalet.
De immateriella tillgångarnas värde utgör 80% av ett företags marknadsvärde för ett
igång varande företag. Dessa har i detta fall åsatts värdet ”kostnadsfritt”, dvs 0 kronor.
Då jag inte beviljats prövningstillstånd för omprövning i hovrätten står jag således med
ett felaktigt domslut, vilket godkänner att kaparna lagt beslag på mitt företag för 1 kr,
medan det verkliga marknadsvärdet var 175 Mkr. Samma företag såldes vidare efter
några år för cirka 325 Mkr. Kaparna, inklusive den statliga Stiftelsen Industrifonden, går
fria tack vare EMR-reformen.
Jag har under åren skapat tiotusentals riktiga årsjobb, och företaget fortsätter i dag med
mina uppfinningar som grund att skapa riktiga jobb på svensk mark. Nu "belönas" jag
med att staten begär indrivning av Industrifondens rättegångskostnad, cirka 5 mkr
inklusive dröjsmålsränta, genom kronofogden för ett felaktigt domslut. Detta sker genom
att auktionera ut mitt handelsbolag vilket äger mitt hus och hem. Därefter lämnas jag att
leva ett liv på existensminimum utan bostad.
Detta är den trygghet det svenska samhället av idag erbjuder innovatörer och
entreprenörer som helhjärtat ställt upp för att gagna samhällsutvecklingen.
Stockholm den 2 juli 2017
Börje Ramsbro
Grundare av System 3R-Koncernen.
Omsättning 2016 cirka 400 Mkr, export 97%
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