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Stockholm, 1997-06-18

POLISANMÄLAN

Jag vill härmed initiera polisutredning beträffande en affärstransaktion som företogs den 18 juni 
1993 och som torde konstituera grov oredlighet mot borgenärer i enlighet med 11 kap §§ 1-2 i 
brottsbalken, alternativt försök till detta brott (jfr. 11 kap 6 § brottsbalken). Jag önskar vidare att 
polisutredningen även skall omfatta en affärstransaktion som företogs i början av december 
1993, vilken torde konstituera grovt bedrägeri, alternativt bedrägeri, i enlighet med 9 kap §§ 1 
och 3 i brottsbalken. Borgenärsbrottet har begåtts av Börje Ramsbro, Tranebergsvägen 161 35 
Bromma. Eventuellt kan även revisorn Stefan Thoresson, Linnévägen 6, 802 67 Gävle, som var 
styrelseledamot i företaget System 3 R Holding AB vid den aktuella tidpunkten, anses ha begått 
brott antingen som gärningsman eller som medhjälpare. Bedrägeribrottet har begåtts av Börje 
Ramsbro.

1. Bakgrund

1.1 Böije Ramsbro (BR) är grundare av 3 R-koncemen som tillverkar och marknadsför
tillbehör och verktyg för verktygsmaskiner. Koncernen bestod under aktuell 
tidsperiod av moderbolaget System 3 R Holding AB (Holding) och System 3 R 
International AB (International). All affärsverksamhet bedrevs av International;



förmåtts tillskjuta tolv miljoner kronor till International, vilket bolag inte kan 
fungera och således är värdelöst utan immateriairättema.

Bankernas skada till följd av BR:s vilseledande består i att bankerna förmåtts 
avskriva fordringar mot International och Holding i ovan angiven utsträckning.

BR har enligt egen utsago aldrig haft för avsikt att annulera avtalet av den 18 juni 
1993 eller genom avtalet av den 3 december 1993 överlåta/avstå samtliga 
immaterialrätter till International. BR har genom sina handlingar - bl.a. brevet till 
Sparbanken av den 6 oktober 1993 - och sitt agerande under de förhandlingar som 
ledde fram till avtalet av den 3 december samt genom att ingå avtalet av den 3 
december 1993 medvetet eftersträvat att hos såväl Håkan Nordquist och Företags- 
kapital som bankerna skapa uppfattningen att han annullerat avtalet av den 18 juni 
1993, alternativt överlåtit/avstått samtliga immaterialrätter till International. BR har 
i medvetande om att han hos Håkan Nordquist, Företagskapital och bankerna skapat 
nyss nämnd uppfattning ingått avtalet av den 3 december 1993 varigenom han 
tillförsäkrat sig ovan nämnt avgångsvederlag. BR har också varit medveten om att 
avtalet av den 3 december skulle resultera i att Håkan Nordquist och Företagskapital 
skulle göra substantiella kapitaltillskott till International samt att bankerna skulle 
avskriva betydande fordringar mot koncernen. Samtliga relevanta rekvisit är således 
täckta av BR:s uppsåt.

Det bör med hänsyn till att gärningen avsett betydande värde samt inneburit 
synnerligen kännbar skada för Håkan Nordquist, Företagskapital och bankerna inte 
råda någon tvekan om att brottet är att betrakta som grovt.

Av hänsyn till det pågående civilmålet måste återigen upprepas att International i 
och för sig är av uppfattningen att BR redan vid tiden för avtalet den 3 december 
1993 eller genom avtalet den 3 december 1993 frånhänt sig all eventuell rätt till 
aktuella immaterialrätter, varför fullbordat brott inte föreligger. Med hänsyn till 
eventuella preskriptionstider vill jag emellertid redan i detta skede skapa 
förutsättningar för en parallell brottsutredning.

Avslutande synpunkter

Denna polisanmälan har upprättats av mig med bistånd av advokat Hans Bagner, 
Advokatfirman Vinge, Stockholm (08 - 614 30 00), som biträder International i 
civilprocessen vid Stockholms tingsrätt och jag förutsätter att polis och åklagare tar
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kontakt med mig eller Hans Bagner för att erhålla det ytterligare material och den 
ytterligare information som torde vara nödvändig vid utredningen av ärendet. Vi 
kan också bistå med uppgifter om vilka övriga personer som kan lämna relevanta 
uppgifter i och för utredningen.

omfattande utredning i form av årsredovisningar, resultatrapporter och kontroll
balansräkningar avseende aktuell tidsperiod för såväl Holding som International. 
Detta material visar på ett otvetydigt sätt att Holding var insolvent vid tidpunkten 
för avtalet den 18 juni 1993, alternativt att Holding genom avtalet kom på obestånd 
eller att avtalet framkallade allvarlig fara för att Holding skulle komma på obestånd. 
Vi har möjlighet att efter begäran presentera materialet för polis och åklagare på ett 
välstrukturerat sätt i samband med att utredningen inleds. Vi kan dessutom förmedla 
kontakt med de revisorer som verkade i koncernen under 1993 samt de revisorer 
som tog över denna uppgift under 1994 från vilka källor förklaringar och synpun
kter på innehållet i nyss nämnt material kan erhållas.

5.2 I synnerhet såvitt gäller brottet grov oredlighet mot borgenärer föreligger

c/o System 3R Intem atiön^AB
Sorterargatan 1
162 26 VÄLLINGBY
tfn: 08 - 620 20 00 (vxl)

08 - 620 20 07 (direkt)

Bilagor


