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STÄMNINGSANSÖKAN

Kärande: Börje Ramsbro
Tranebergsvägen 112 
161 35 BROMMA

Ombud: Staffan Kauttmann och Anders Ekström
Box 45 025 
104 30 STOCKHOLM

enligt fullmakt, se bilaga 1

Svarande: System 3R International AB, org.nr. 556194-5741 
Sorterargatan 1 
162 26 VÄLLINGBY

enligt registreringsbevis, se bilaga 2

Saken: Frågan om bättre rätt till patent och varumärken.
Talan enligt 13 Kap 2 § RB

Yrkande: Käranden yrkar att Tingsrätten måtte fastställa att käranden
är ensam ägare och innehavare av de patent och varumärken, 
som anges i bifogade förteckningar, se bilaga 3 och 4, 
eftersom ovisshet råder om rättsförhållandet och ovissheten 
länder käranden till förfång.

Staffan Kauttmann 
Tegnérgatan 37, Box 45025 
104 30 Stockholm

Tel 08-791 791 6/7 
Tel 08-791 791 6 
Biltel 010-200 32 17
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Ovissheten och förfånget framgår av följande:

Genom avtal, dagtecknat den 18 juni 1993 i Vällingby, 3 §, se bilaga 5, 
överlät System 3R Holding AB med organisationsnummer 556225-7963, 
patent m.m. enligt följande: "äganderätten till patenter och varumärken 
enligt bilaga 1 och 2 övergår till Börje Ramsbro i samband med avtalets 
undertecknande.

Bilaga 1 och 2 ovan motsvaras av bilaga 3 och 4 till denna stämning.

Avtalet är behörigen undertecknat och beslut om överlåtelsen vederbör
ligen prövad av styrelsen för System 3R Holding AB.

System 3R International AB, d.v.s. svaranden, hävdar numera genom sin 
ställföreträdare att rätten till angivna patent och varumärken i sin helhet 
tillkommer International och International har i sin verksamhet inrättat 
sig härefter och använder sig av ifrågavarande rättigheter i stor 
omfattning i sin verksamhet och rörelse, utan att vara därtill berättigad.

Med hänsyn härtill och eftersom Börje Ramsbro som ovan nämnts 
förvärvat och alltjämt innehar angivna patent och varumärken, föreligger 
en sådan ovisshet om rättsförhållandet, som länder käranden till förfång.

Utveckling av grunderna

System 3R-koncernen bestod av moderbolaget System 3R Holding AB 
(Holding) och ett rörelsedrivande dotterbolag System 3R International 
AB (International) med ett antal dotterbolag utanför Sverige.

Börje Ramsbro ägde 100% av aktierna i Holding och Holding ägde i sin 
tur 91% av aktierna i International. Övriga 9% av aktierna i International 
ägdes av några anställda i framskjuten ställning i koncernen.

Styrelsen i Holding bestod under juni 1993 av följande personer:

Tomas Setterberg, som styrelseordförande, advokat hos Lagerlöf &
Leman Advokatbyrå AB, Göteborg

Stefan Thoresson 
Börje Ramsbro.
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Som framgår ovan skedde försäljningen av ifrågavarande patenträttig
heter och varumärken m.m. enligt avtal den 18 juni 1993, se bilaga 5.

Avtalet är vederbörligen undertecknat av Holding genom firmatecknaren 
Börje Ramsbro och styrelsemedlemmen Stefan Thoresson.

Avtalet hade upprättats i samråd med styrelseledamoten advokaten Tomas 
Setterberg, som hade dikterat de avgörande delarna av avtalet för Börje 
Ramsbro per telefon.

Överlåtelsen diskuterades och sanktionerades av styrelsen för Holding i 
dess helhet den 13 augusti 1993, varvid Claes Lindvall var adjungerad 
styrelseledamot.

En såsom avtal betecknad handling daterad den 3 december 1993, se 
bilaga 6, är undertecknad av Börje Ramsbro å ena sidan och Håkan 
Nordquist och Företagskapital AB å andra sidan.

Några andra parter har icke angivits, ej heller undertecknat handlingen 
och existerar således icke i den såsom avtal betecknade handlingen.

I 12. § i den såsom avtal betecknade handlingen, bilaga 6, finns en 
skiljeklausul med följande lydelse:

"Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal samt därur 
härflytande rättsförhållanden skall i första hand lösas av styrelsen för 
System 3R International AB och i sista hand avgöras av skiljemän enligt 
vid var tid gällande lag härom".

I 6 § i angiven handling, bilaga 6, sägs bl.a. följande:

"BR överlåter till System 3R International AB samtliga immateriella 
rättigheter såsom produkter, patent, firma 3R, varumärken samt koncept 
inarbetade och använda inom koncernen System 3R, vilka BR f.n. 
innehar". (BR = Börje Ramsbro).

Till att börja med fastslås sålunda i 6 § .i/den såsom avtal betecknade 
handlingen att Börie Ramsbro innehar-ifrågavarande immateriella 
rättigheter.

Vidare är varken International eller Holding avtalsparter i angivna 
handling, bilaga 6.
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Det skall vidare understrykas att Företagskapital AB och Håkan Nordquist 
icke hade någon som helst anknytning eller relation till System 3R- 
koncernen vid undertecknandet av den såsom avtal betecknade handlingen 
av den 3 december 1993, bilaga 6.

De ägde sålunda icke att vid undertecknandet av den såsom avtal 
betecknade handlingen företräda International eller Holding.

Som nämnts var varken International eller Holding avtalspart i angiven 
handling.

Vad som sägs i 6 § i bilaga 6 är blott en till intet förbindande deklaration, 
varför någon överlåtelse från BR till International icke har skett i denna 
såsom avtal betecknade handlingen.

Skiljeklausulen i 12 § gäller således icke föreliggande tvist, eftersom 
frågan om rätten till ifrågavarande patent och varumärken m.m. icke är 
en fråga om tvist "rörande tolkning och tillämpning av detta avtal samt 
härur härflytande rättsförhållanden".

Det finns således inget rättsförhållande enligt denna såsom avtal 
betecknade handling mellan å ena sidan Börje Ramsbro och å andra sidan 
International.

Vidare vill vi såsom stöd bl.a. för att skiljeklausulen icke är tillämplig 
samt att ovisshet råder som länder Börje Ramsbro till förfång åberopa att 
i årsredovisningen för System 3R-koncernen anges att bl.a. ifrågavarande 
patent och varumärken överlåtits av moderbolaget Holding till 
dotterbolaget International för 17 Mkr senast 31 december 1993, se 
bilagda fotostatkopior av ifrågavarande årsredovisning, bilaga 7.

Det skall således understrykas att i den såsom avtal betecknade 
handlingen, bilaga 6, som icke var undertecknad av vare sig Holding eller 
International, sägs det att Börje Ramsbro överlåter ifrågavarande 
rättigheter till International, under det att i årsredovisningen sålunda 
påstås att samma bolag förvärvat samma rättigheter från moderbolaget 
Holding för 17 Mkr, och inte från Börje Ramsbro.

Även detta är en omständighet som klart utvisar att svaranden icke anser 
att ifrågavarande skiljeklausul är tillämplig.



Bevisning
A. Som skriftlig bevisning åberopas:

1. Avtal av den 18 juni 1993 jämte specifikationer till styrkande av att 
äganderätten till ifrågavarande rättigheter tillhör Börje Ramsbro, 
bilaga 5.

2. 6 § i den såsom avtal betecknade handlingen av den 3 december 
1993, bilaga 6, till styrkande av att Företagskapital AB och Håkan 
Nordquist vitsordar att Börje Ramsbro innehar ifrågavarande patent 
och varumärken m.m.

3. Ovan angivet utdrag ur årsredovisningen, bilaga 7, till styrkande av 
att Holding icke anser sig bunden av den såsom avtal betecknade 
handlingen av den 3 december 1993, bilaga 6, utan påstår att 
Holding innehaft och sålt ifrågavarande rättigheter till 
International.

Detta åberopas alltså till styrkande av att Företagskapital AB och 
Håkan Nordquist icke fäst något avseende vid den såsom avtal 
betecknade handlingen av den 3 december 1993, 6 §, bilaga 6.

B. Som muntlig bevisning åberopas

1. Förhör under sanningsförsäkran med dåvarande styrelse
ordföranden i Holding, advokaten Tomas Setterberg, Lagerlöf & 
Leman Advokatbyrå AB, Göteborg, dels till styrkande av att han 
formulerat avtalet av den 18 juni 1993, bilaga 5, dels till styrkande 
av att han också såsom styrelseledamot godkänt ifrågavarande 
överlåtelse, vid bl.a. styrelsesammanträdet i Holding den 13 augusti 
1993.

2. Förhör under sanningsförsäkran med Stefan Thoresson, c/o TLG 
Deloitte & Touche, Box 52, 801 02 GÄVLE till styrkande av att 
han dels såsom styrelseledamot undertecknat avtalet av den 18 juni 
1993, bilaga 5, dels senare godkänt avtalet såsom styrelseledamot i 
styrelsen, bl.a. den 13 augusti 1993.

3. Vittnesförhör med direktör Claes Lindvall, Skogsfrugränd 14,
161 38 BROMMA till styrkande av att Lindvall vid deltagandet i 
styrelsearbetet i Holding under hösten 1993 tillsammans med övriga 
styrelseledamöter godtog ifrågavarande överlåtelse, vid bl.a. 
styrelsesammanträdet i Holding den 13 augusti 1993.
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Vi förbehåller oss rätten att inkomma med ytterligare bevisuppgifter.

Bilagor:
1. Fullmakt
2. Registreringsbevis
3. Förteckning över patent
4. Förteckning över varumärken
5. Avtal av den 18 juni 1993
6. Såsom avtal betecknad handling daterad den 3 december 1993
7. Utdrag ur årsredovisning för System 3R-koncernen

preciseras.


