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Kronofogdemyndigheten i Stockholm s län
Stockholmskontoret
Sektion 212 ' ■
106 65 STOCKHOLM

U-40531-98 och U-40252-99

System 3R International AB ./. Börje Rainsbro (380812-3933)

Jag får i egenskap av ombud för sökanden anföra följande.

Sökanden noterar att kronofogdemyndigheten i ärende U-40252-99 beslutat om 
utmätning av lön om 3.396 kr per månad.

Vad gäller ärende U-40531-98 har kronofogdemyndigheten den 9 mars 1999 
funnit att gäldenären saknar kända utmätningsbara tillgångar till täckande av 
skulden. Sökanden hemställer att utredningen återupptas och att nedanstående 
förhållanden utreds vidare.

Gäldenären har såvitt sökanden känner till i vart fall tidigare varit ägare av 
samtliga aktier i 5D Academy AB, 556216-3450.1 den mån gäldenären påstår sig 
inte längre vara ägare till aktierna bör utredas när aktierna sålts, till vem och för 
vilken köpeskilling. Är han alltjämt ägare till aktierna bör dessa utmätas. Enligt 
gäldenärens uppgift i verkställighetsärendet skall någon verksamhet inte bedrivas 
i något av de bolag där han är styrelseledamot, dvs inklusive 5D Academy AB. 
Uppenbarligen har dock bolaget medel för att bestrida en hyreskostnad om 
14.000 kr per månad. Särskilda skäl finns därför att utreda huruvida bolaget har 
sådan substans att utmätning av aktierna är befogad.

Gäldenären har vidare uppgivit att han inte har några banktillgodohavanden. Som 
framgår av bilagda handlingar har gäldenären i vart fall tidigare haft konton med 
Schweizerische Bankgesellschaft i Ztirich och Vanguard i New Jersey, bilagorna
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1 och 2 . I den mån tillgodohavanden på kontona ej längre finns eller om kontona 
avslutats bör utredas när så skedde och vidare bör tidigare på kontona 
innestående medel spåras.

Gäldenären har, som han själv uppgivit till kronofogdemyndigheten, ett tvistigt 
anspråk mot FöreningsSparbanken (Stockholms tingsrätt, mål nr T 4-967-95). 
Anspråket bör utmätas (för att sedermera säljas exekutivt) och om så ej sker bör 
beslutet motiveras.

Avslutningsvis har gäldenären själv i verkställighetsärendet uppgivit att han sålt 
två bilar under senare tid. I båda fallen bör utredas vilken köpeskilling gäldenären 
betingat sig för bilarna och i vad mån köpeskillingen erlagts, när och hur.

Stockholm den 31 mars 1999

Bil.
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