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Skuldebrev misstänks
vara falskt
Den jurist och den exkrögare från Uppsala som sitter
häktade för ekobrott har tidigare hanterat skuldebrev för
hundratals miljoner. Ett av skuldebreven, som är på 91
miljoner, är en bluff, hävdar en advokatbyrå.
Länkar
I går berättade UNT om en härva med
LÄS MER: Känd affärsman
skuldebrev på 60 miljoner. En häktad 51i miljonsvindel
årig affärsman ska med hjälp av
skuldebreven försökt komma åt tillgångar i
ett välkänt Uppsalaföretag. En jurist och en ex-krögare har häktats,
misstänkta för att ha hjälpt 51-åringen.
Juristen och ex-krögaren driver flera processer där de kräver in
pengar med skuldebrev. Ett av skuldebreven, som är på 91
miljoner, ska de båda häktade affärsmännen ha köpt från en syrian
och Handelsbanken krävs nu på pengarna.
Advokat Lars Jonson, som för Handelsbankens talan, tror inte det
finns någon bakomliggande fordran, i klarspråk att upplägget är en
fejk.

Juristen dömdes för grova ekonomiska brott i fjol och advokat
Lars Jonson begär att han därför ska stängas av från
skuldebrevsprocessen i tingsrätten. Där företräder juristen exkrögarens bolag. Ex-krögaren har under 1990-talet dömts till
sammanlagt 6,5 års fängelse för bland annat grovt narkotikabrott,
häleri och vapeninnehav. Han har även förekommit i en kroghärva i
Uppsala där han 2007 dömdes för olaglig alkoholförsäljning.
Ex-krögaren har ett Björklingebaserat bolag, som driver
skuldebrevsärendena. I styrelsen sitter även en 62-åring som
dömdes för grova ekobrott
2003. Mannen figurerade i den så kallade Sandhamnsligan på
1970-talet och dömdes då för grova narkotikabrott.
Enligt handlingar som UNT tagit del av driver de här personerna
bland annat en process mot en Uppsalaadvokat som krävs på 11
miljoner kronor med påstådda fordringar som grund.
Ex-krögaren och juristen har varit omskrivna för tvisterna kring ett
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skuldebrev på 100 miljoner som utfärdats av tidigare ägaren till
auktionsfirman Bukowskis. Enligt Svenska Dagbladet betecknade
styrelseordföranden i Bukowskis det hela som ?ett skojeri?.
2003 framträdde juristen i UNT då han drev ett skuldebrevsärende
på 300 miljoner med kopplingar till byggbolaget NCC.
Handlingarna påstods vara falskdaterade, vilket juristen förnekade.
En juridisk företrädare för ett företag som nu krävs på
mångmiljonbelopp säger till UNT:
? Vi anser att detta är brottslig verksamhet men hittills har min
uppdragsgivare inte kopplat in polisen. I och med att de inblandade
häktats har saken kommit i ett annat läge och det kan bli aktuellt
att anmäla.
Av: Staffan Wolters staffan.wolters@unt.se
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