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YTTRANDE 

Mål nr. T 7855-12

Börje Ramsbro ./. Stiftelsen Industrifonden (”Industrifonden”)

I enlighet med tingsrättens föreläggande den 17 mars 2014 (aktbilaga 119) får Industrifonden 
anföra följande.

Vid närmare genomgång av tidigare inlagor i målet och Ramsbros yttrande den 10 mars 2014 
(aktibilaga 117) konstateras att påståendet på sidan 4-5, punkten 16, att "lösningen som 
utmynnade i avtalen den 3 december 1993 var en interimistisk lösning och att Ramsbro fram till 
åtminstone den 21 februari 1994 hade möjlighet att ta in andra finansiärer och dessutom få 
utdelning på aktierna” tycks vara en ny omständighet som inte tidigare anförts i målet. 
Påståendet, som i sig bestrids av Industrifonden, skall därför avvisas.

För tydlighets skull bör också noteras att Industrifonden .bestrider att bland annat Håkan 
Nordquist skulle ha funnit det ostridigt att Ramsbro per årsskiftet 1993/94 var ägare till i vart fall 
90 % av aktierna i Holding samt att optionen ställd till bankerna endast var avsedd som en 
förstärkt säkerhet för lånet.

Industrifonden förbehåller sig rätten att inkomma med ytterligare avvisningsyrkanden avseende 
eventuella nya omständigheter efter att Industrifonden fått del av och haft möjlighet att granska 
Ramsbros förutskickade yttrande den 25 mars 2014.
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Industrifondens awisningsyrkande såvitt avser den av Ramsbro i yttrandet den 10 mars 2014 
(aktbilaga 117) åberopade nya bevisningen kvarstår och avser även den bevisning som 
Ramsbro eventuellt kommer att åberopa senast den 25 mars 2014.
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