
 

 

32. Var finns köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal? 

   Det är de största och de viktigaste frågorna av alla i den här härvan. Det är ofattbart 

att en affär i denna storleksordning har kunnat ”genomföras” utan att köparna kan 

uppvisa några köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal mellan köparna och säljaren. Jag, och 

många med mig, har från första stund ifrågasatt giltigheten av hela ”System 3R-affären”. 

Inte minst den senaste tiden, har upprepade gånger frågan ställts om vilka 

aktieöverlåtelseavtal som finns för aktierna i moderbolaget System 3R Holding AB, som 

jag ägde till 100%.  

   Det förefaller som om hela ”System 3R-affären” endast finns i drömvärlden. Den har 

aldrig förverkligats annat än på papperet och genom stöld/kapning. Då ”köparna” inte 

kan besvara den öppna frågan vilka aktieöverlåtelseavtal som givet de tre parterna 

Håkan Nordquist, Företagskapital och Stiftelsen Småföretagarfonden rätt till aktier i 

Holding, ja då finns det ingen affär. Dessa tre parter har undertecknat det avtal som jag 

påtvingades under hot om utpressningskonkurs den 3 december 1993, men det finns 

inga köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal med mig som ägare. Ej heller har jag lämnat 

fullmakt till någon enskild part att företräda mig. Se avsnitt 25. Bluff med skenavtal. 

   Det är avgörande i min fortsatta redovisning av ”System 3R-affären” att det utreds 

vilka giltiga köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal som föreligger och exakt vilka parterna 

är och var finns ansvaret. För att komma svaret närmare börjar jag med vilka villkor som 

gällde i det hemliga avtalet och vem som hade ansvaret på banksidan. 

   I ett hemligstämplat protokoll från Sparbanken av den 3 februari 1994 från 

”Centralstyrelsens kreditutskott”, står följande att läsa om SveaTornet och dess 

ordförande Lars-Ove Håkanssons roll, citat: 

”Avslutningsvis framförde Lars-Erik Kvist en eloge till SveaTornet, framför allt Lars-

Ove Håkansson, för väl genomförda förhandlingar.” 

   Denna eloge visar att det var Lars-Ove Håkansson som hade ansvaret för ”System 3R-

affären” från banksidan. 

   I det hemliga avtalet (undertecknat av Lars-Ove Håkansson) kan man utläsa villkoren 

för förvärvet av aktierna i Holding och International, bilaga 12 punkt 3.4, citat:  

”Nordquists och Företagskapitals förvärv av aktierna i Holding sker enligt 3.1 utan 

någon säljargaranti. Nordquist och Företagskapital är väl förtrogna med 

International och friskriver härigenom Sparbanken och Nordbanken från varje 

ansvar för bolagets skick och ställning.” 

   Enligt avsnitt 29 bilaga 20 Pkt 9.1. ”Bankerna blev bluffade och blåsta”, har Håkan 

Nordquist och Företagskapital lämnat ett falskt intyg till bankerna att jag biträtt deras 

överenskommelse om att samtliga aktier i Holding skulle ha förvärvats direkt från mig.  

   Av detta framgår att frågan om köpeavtal/aktieöverlåtelseavtal för samtliga aktier i 

Holding skulle besvaras av parterna i avtalet med mig den 3 december 1993, bilaga 13. 

Då inga aktieöverlåtelseavtal framkommit efter mer än 27 år måste detta tolkas som att 

det aldrig har ingåtts någon affär. Det hela är en bluff. 

   Håkan Nordquist bär ansvaret. Han har gjort sig till talesperson för kaparna/tjuvarna 

genom att han fejkade samtliga protokoll vilka skulle ha legat till grund för ett giltigt 

förvärv. Se avsnitt 26. Hjärnan bakom allt. 

   Utan aktieöverlåtelseavtal finns inget förvärv och hela ”System 3R-affären” blir inget 

annat än en papperskonstruktion. Det är köparnas ansvar och skyldighet att visa upp 

giltiga aktieöverlåtelseavtal. Det har inte skett vare sig för aktierna i moderbolaget 

System 3R Holding AB eller för Holdings aktier (91%) i dotterbolaget System 3R 

International AB.  
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