
 

 

19. Sparbanken tog sitt ansvar 

   Ett riktigt företagsförvärv föregås normalt av en omfattande besiktning av företagets 

verksamhet och dess framtida utvecklingspotential. Samlingsbegreppet för denna 

besiktning går under det internationellt vedertagna begreppet ”due diligence”. Det ligger 

sen till grund för hela affären och de slutliga avtalen mellan parterna. En seriöst 

upprättad ”due diligence” är en försäkring om att affären grundar sig på fakta och kända 
omständigheter, vilka skall vara kända för alla avtalsparter på lika villkor. 

   Jag utsattes för rena maffiametoder från de svekfulla tilltänkta delägarnas sida. Håkan 

Nordquist och Företagskapital AB (till 50% ägt av staten) upprättade ”avtalshandlingar” 

utan någon gemensamt genomförd ”due diligence” och utan min medverkan över huvud 

taget. Via fax fredagen den 3 december 1993 cirka kl 16.30 mottog jag dessa 

”avtalshandlingar”. Om jag inte undertecknade och returnerade dem med vändande fax 
väntade en utpressningskonkurs för att driva igenom kapningen/stölden. 

   De ”nya ägarna” påstod att de hade förvärvat företaget av banken. Banken förnekade 

att den sålt något företag då de aldrig hade ägt några aktier i System 3R-koncernen. Jag 

ställde en fråga till Sparbanken om vilka avtal som reglerade mina mellanhavanden med 

banken. Bankledningen svarade och avslöjade då för mig att det fanns ett hemligt avtal 

mellan företagets två banker och ”köparna”. Där framgick det hur ägarförändringen 
skulle genomföras bakom ryggen på mig.  

   Det här hemliga avtalet fick jag kännedom om först ett år efter att jag under hot om 

konkurs tvingats bort från mitt livsverk utan någon som helst ersättning. Efter moget 

övervägande tog jag beslut att väcka skadeståndstalan mot Sparbanken. Min uppfattning 

var att banken hade medverkat till affären utan någon som helst fullmakt från mig. Det 

var heller ingen pant tagen i anspråk eller ens påropad. 
   Den person, Lars-Ove Håkansson, som inom banken hade fört ”förhandlingar” med 

”köparna”, har senare under ed erkänt att han inte ens hade besökt System 3R i 

Vällingby. Vederbörandes bakgrund låg i byggbranschen (Skanska) där han hade lyckats 

spekulera bort cirka 1 miljard (1.000.000.000) kronor i valutaförluster. Denna 

”prestation” kvalificerade honom tydligen till bankdirektör och som styrelsens ordförande 
i den kollapsade Första Sparbanken, vilken var företagets huvudbank. 

   För att göra en lång historia kort, Sparbanken tog sitt ansvar och träffade ett 

förlikningsavtal med mig och gav viss ersättning för sin medverkan till kapningen. Vidare 
detaljer om kaparnas affärsupplägg kommer att redovisas i senare avsnitt. 
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