
 

 

33. Fifflande företagspiraten 

   Personer som ägnar sig åt fiffel och båg är inte entreprenörer och de ska föreläggas 

med näringsförbud. De hör inte hemma i ett välfärdssamhälle där var och en gör rätt för 

sig, där vi följer lagar och förordningar samt respekterar andras rätt till sin egendom.  
   När Håkan Nordquist via debattinlägget ovan uttalade sig i massmedia för att beklaga 

sig över att han krävts på en stämpelskatt på 400.000 kronor, så var han noga med att 

hålla tyst om att han redan hämtat hem dessa pengar genom bluffakturor via sitt privata 

företag ”Normol” i Belgien. Se bilagor 25. 
   Håkan hade fantiserat ihop tjänster som skulle ha utförts för System 3R USA och 

fakturerat i omgångar. Allt detta var en enda stor bluff enligt dåvarande VD för System 

3R USA. Det är också bekräftat vid ett inspelat samtal. 
   Denne fifflare, Håkan Nordquist, skrev i sitt debattinlägg ovan, citat: 

 ”Visserligen har jag själv 25 års erfarenhet på området och vårt företag har en 

exportandel 97% men självfallet är jag beredd att lyssna…”  

   Här red han på mina ansträngningar och framgångar. Håkan hade inte vid tidpunkten 

gjort någonting för företaget annat än att det är han som ligger bakom stölden av 

System 3R-koncernen, ”vårt företag”. Grundat på allt som jag känner till om hans 

bakgrund måste Håkan Nordquist lida av någon form av komplex. Han har själv aldrig 

utvecklat något företag från grunden. Hans förmögenhet grundas på fiffel och båg, som i 

fallet ”System 3R-affären”. ”Entreprenören” lyser med sin frånvaro.  
   Håkans kompanjon Hans Dirtoft förmedlade till mig sin uppfattning om Håkans 

inställning till skatter under ett möte den 26 mars 1998, citat: 

”Håkan Nordquist är som du vet rätt skatteorienterad, han vill minimera skatten inom 

reglernas och lagens alla råmärken och då gjordes det en viss konstruktion med att vi 

tillträdde först året därpå. D.v.s. hade en option.”, alltså en skenoption. Se avsnitt 30. 

   I de 25 år som Håkan ”trälat i utlandet” är också 5 års karantän i Belgien inräknade. 

Där satt han för att undvika skatt efter ett tidigare klipp när han sålde Pullmax Göteborg. 
   Håkan Nordquist ligger bakom ”System 3R-affären” och alla de brott som är 

förknippade med denna. Tror han fortfarande att alla låter sig manipuleras av den 

falskhet han visat före, under och efter stölden av System 3R-koncernen? Glöm det 

Håkan, visa att du har lite ryggrad och träd fram och gör rätt för dig! Det är aldrig för 

sent. Följ bankernas goda stil och träffa ett giltigt förvärvsavtal med mig som ägaren. 
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http://www.bankrattsforeningen.org.se/Pirater/Bilogar/Bluffakturor.pdf
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