
 

 

20. Även Nordbanken tog sitt ansvar 

   I samband med processen mot Sparbanken kom det fram omfattande ny bevisning.  

Även Nordbanken hade aktivt medverkat till det hemliga avtalet och hade dessutom 

undertecknat det tillsammans med Sparbanken och kaparna, Håkan Nordquist och 

Företagskapital. Nordbanken hade dock inte sagt upp några krediter eller framfört några 

anmärkningar om att företaget misskött sina åtaganden.  

   Med Sparbanken hade jag löpande kontakt med en internjurist. Detta resulterade efter 

en tid i en ömsesidig uppfattning om att det stod inte rätt till när jag förlorade företaget. 

Med Nordbanken hade jag inte denna internkontakt och därför kände jag en viss 
osäkerhet om hur en stämning skulle utveckla sig.   

   För att råda bot på osäkerheten beslutade jag att förvärva 50 aktier i Nordbanken. 

Tanken var att jag därigenom skulle kunna delta i bolagsstämman. Innan 

bolagsstämman inleddes fick vi aktieägare tillfälle att ställa frågor till åtta bankdirektörer 
som satt uppradade utanför stämmolokalen. Frågestunden skedde under TV-inspelning. 

   Jag ställde en fråga om hur det stod till med Nordbankens etik och moral efter allt vad 

som framkommit i massmedia. Svaret blev att den frågan fick jag ställa inför 

bolagsstämman. Efter att frågestunden var avslutad och TV-kameran slocknat kom en av 

bankdirektörerna fram och sade att han kände mig från tiden då företaget var kund i 

SEB. Han framförde att ”Palmstierna hade bara gott att säga om dig” som kund i SEB. 

Samtalet slutade med att bankdirektören, som tillhörde ledningen, överlämnade sitt 

visitkort och inbjöd mig till ett möte i banken. Därmed behövde jag inte störa 
bolagsstämman med mina frågor. 

   Mötet skedde sedan i positiv anda. Jag fick tillfälle att redogöra för de verkliga 

omständigheterna som låg till grund för stämningen och vad jag hade råkat ut för. 

Samtalet resulterade i att vi inledde förhandlingar om förlikning, vilka gav viss ersättning 
för uppkommen skada eftersom Nordbanken hade medverkat till det hemliga avtalet. 
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