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Garanterte gevi

Q

TAUS. Telenor-sjef Jon
Fredrik Baksaas sitter i
styret til Vimpelcom, hvor
Telenor eier 35 prosent. Han
vil ikke svare på spørsmål
knyttet til Usbekistan-investeringen.
Foto: Thomas T. Kleiven
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nst på 200 mill.
Høy pris: Med full støtte fra
storeier Telenor, inngikk
Vimpelcom en avtale som
garanterte en lokal partner i
Usbekistan 200 millioner
kroner i gevinst.
TELEKOM
MARTE RAMUZ ERIKSEN OG
OSMAN KIBAR
OSLO, GENÈVE

D

a Vimpelcom gikk inn i det
sentralasiatiske gigantlandet Usbekistan i 2006,
var det meste på plass: et
jomfruelig mobilmarked med 28
millioner innbyggere, nasjonale
mobillisenser og en solid posisjon med mer enn 30 prosents
markedsandel.
En lokal partner med meget
gode
forbindelser
sikret
suksessen, skaffet en viktig
mobillisens og fikk garantert
superprofitt i gjengjeld.
Partneren er nå under etterforskning for hvitvasking i to
land, og kobles av svenske
myndigheter som representant
for Usbekistans diktators datter.
Lånerente på 61 prosent
Vinteren 2006 kjøpte delvis
Telenor-eide Vimpelcom to

TELENOR
Styreformann: Svein Aaser
Konsernsjef: Jon Fredrik Baksaas
Har 150 millioner mobilabonnenter i 11 land i Europa og Asia.
Q Verdsettes til 170 milliarder kroner
på Oslo Børs.
Q Omsatte for 98,5 milliarder kroner
i fjor, med et resultat fra kjernedriften
(ebitda) på 30 milliarder kroner.
Q Største eiere er den norske staten,
som eier 54 prosent av Telenor, mens
Folketrygdfondet har nesten fem prosent.
Q
Q
Q

mobilselskaper i Usbekistan for
260 millioner dollar pluss gjeld.
Mobilutbredelsen i Usbekistan
var da mindre enn tre prosent.
– Disse kjøpene har vår fulle
støtte, sa pressetalsmann Dag
Melgaard i Telenor da kjøpene
ble kjent.
Men selskapet trengte en lokal
partner i det usbekiske mobilselskapet Unitel.
«Lokal ekspertise er en fordel,
og Vimpelcom ønsker å finne en
usbekisk partner», het det i
pressemeldinger da kjøpet ble
gjort kjent.
Året etter var partneren på
plass, men i amerikanske børsdokumenter ble partneren aldri
identifisert.
Vimpelcom meldte kun at
selskapet hadde inngått en
avtale om å selge en eierandel på
syv prosent i sitt usbekiske telefonselskap til en kjøper.
Prislappen var 20 millioner
dollar. Kjøperen sikret seg også
en rett til å levere tilbake aksjene
til en langt høyere pris:
I Vimpelcoms omfattende
regnskapsrapportering
til
børsen i New York kommer det
frem at prisen partneren skulle
få for å selge aksjene tilbake var
fastsatt allerede da avtalen ble
inngått: «prisen skal ikke være
mindre enn 57,5 millioner dollar
og ikke mer enn 60 millioner
dollar».
Partneren var altså garantert
en gevinst på nesten 200 millioner kroner.
I Vimpelcoms regnskaper ble
salgog
gjenkjøpsavtalen
behandlet som et lån – med en
årlig rente på ikke mindre enn
61 prosent. Partneravtalen ble

Mektig partner: Partneren
etterforskes nå for hvitvasking i Sveits og Sverige, og
kobles av svenske myndigheter med datteren til
Usbekistans diktator.

VED CATWALKEN. Forretningskvinnen og diktatordatteren Gulnora
Karimova er avbildet mens hun følger moteuken i Paris. Her sitter hun
sammen med Gayane Avakyan, daglig leder i selskapet Takilant Ltd.
Foto: Pascal Le Segretain, Getty Images

enstemmig
godkjent
Vimpelcom-styret.

i

Knyttes til diktatoren
Hvem Vimpelcoms lokale
partner er, kommer kun frem i
ett dokument: I Vimpelcoms
årsrapport på russisk for 2007.
Navnet på selskapet var Takilant Ltd, men heller ikke her
kommer det frem hvor selskapet
er basert eller hvem som står bak.
DN kan nå fortelle at Takilant
Ltd. er registrert på Gibraltar, og
kom inn som Vimpelcoms
partner via et selskap på De
britiske jomfruøyene.
Selskapsdokumenter
fra
Gibraltar viser at damen som
har signert samtlige regnskapsdokumenter siden 2006 heter
Gayane Avakyan og er bosatt i

Usbekistans hovedstad Tasjkent.
Takilant kobles til en rekke
teleselskaper i Usbekistan, deriblant svenske TeliaSonera. Etter
avsløringer gjort av svensk tvs
«Uppdrag Gransking» er TeliaSonera under etterforskning i
Sverige for korrupsjon knyttet til
sine investeringer i Usbekistan.
Svensk politi har også tatt
beslag i Takilants Nordea-konto,
som har en saldo på mer enn 30
millioner dollar. Beslaget er
gjort på grunn av mistanke om
grov korrupsjon eller medvirkning til pengeheleri.
Svensk
påtalemyndighet
kobler Gayane Avakyan til den
usbekiske diktatoren islam
datter
Gulnora
Karimovs
Karimova (se profil).
Takilant er også under

VIMPELCOM
Konsernsjef: Jo Lunder
Styreformann: Augie K. Fabela II
Q Har 205 millioner mobilabonnenter i 19 land i Europa, Russland, Asia
og Afrika.
Q Verdsettes til rundt 18 milliarder
dollar (100 milliarder kroner) på New
York-børsen.
Q Omsatte for 20,3 milliarder dollar
(115 mrd. kr) ifjor, med et resultat fra
kjernedriften (ebitda) på 8,1 milliarder
dollar (46 mrd. kr).
Q Telenor eier 35,7 prosent av aksjene (39,5 prosent av stemmene), mens
den russiske oligarken Mikhail Friedmans Altimo kontrollerer 52,7 prosent (47,9 prosent av stemmene).
Q
Q

The Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC) is a non-profit, non-governmental organization established by
Norwegian and Russian business circles. The NRCC was established in 2003, and the founders are Russian and Norwegian
companies, hereunder leading Norwegian investors in Russia.

PROGRAM MANAGER - 3 year Fixed Term Contract
In order to stimulate increased business cooperation with Russia, Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC) has taken an
initiative and received funding from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs to set up a 3-year program, «Match Making Norway –
Russia», for Norwegian and Russian companies starting in 2013.
Your role is to set up and manage the program during its 3-year life cycle, and in cooperation with NRCCs partners in Norway and Russia
pro-actively conduct match making activities and provide advisory services to Norwegian and Russian companies seeking entry to the
Norwegian or Russian market. The partners will primarily be the Russian Federation Chambers of Commerce, Innovation Norway in
Russia, Confederation of Norwegian Enterprise (NHO), Norwegian Foreign Missions in Russia and other Norwegian and Russian partners.
You have a broad business experience and proven track record in cooperating with Russian companies and the ability to communicate
and understand professionals in the Norwegian and Russian business environment. Your language skills include Norwegian, Russian
and English. For further information, visit www.dn.no/dnjobb.
For further information, please contact our advisor at Neo Group Executive Search, Sven Kinden Iversen +47 992 87 313.
To apply please send your application letter and resume to sven.iversen@neogroup.no.
The closing date for applications is November 15th 2012.
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etterforskning i Sveits (se
undersak).
Gransket Takilant
Vimpelcoms informasjonsdirektør Bobby Leach skriver
følgende i en epost til DN.
«I tillegg til å investere i
selskapet, bidro Takilant med
rådgivning i forbindelse med
fusjonen mellom Unitel og
Buztel (en annen mobiloperatør
som Vimpelcom hadde kjøpt
tidligere), samt overføring av de
nødvendige
lisenser
og
frekvenser som følge av

fusjonen», skriver Leach. Han
skriver at transaksjonen med
Takilant ble gjenstand for en
grundig gjennomgang, også i
tråd med amerikanske korrupsjonsregelverk. Også ved kjøp av
en 3g-lisens fra et datterselskap
av Takilant ble det gjort grundige gjennomganger, ifølge
Leach. Vimpelcom betalte 25
millioner dollar for denne
lisensen.
Selskapet har nylig fått
eksterne granskere til å gå
gjennom avtalen med Takilant og
kjøpet av 3g-lisensen. Grans-

Telenor i diktaturbeltet

kningsrapporten ble gjennomgått av Vimpelcoms komité for
selskapsstyring. Konklusjonen
var ifølge Leach at Vimpelcom
har etterfulgt amerikanske lover
og reguleringer, og at det ikke er
nødvendig med ytterligere granskninger eller andre handlinger.
DN lyktes ikke imed å få noen
kommentar
av
Gulnora
Karimova før saken gikk i
trykken i går. DN har heller ikke
lykkes med å komme kontakt
med Gayane Avakyan.
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Takilants daglige leder Gayane
Avakyan en av personene sveitsiske finanspoliti nå jakter på.
Sveitsiske påtalemyndigheter vil
ikke bekrefte noen navn overfor
DN. Også i Sveits kobles etterforskningen av hvitvasking til
personer som er sentrale i usbekisk telebransje og Gulnora
Karimova.En annen usbeker er
også oppgitt som representant
for Takilant, ifølge den svenske
påtalemyndigheten. Han er en
av to usbekere som ble arrestert i
Genève 30. juli. Han er ifølge
svenske påtalemyndigheter
oppført som representant for
Takilant hos Nordea.
Svenskene viser til at sveitsiske
finansmyndigheter har en hvit-

Iran

Q Hovedstad: Yasjkent
QBefolkning: 28,4 millioner
QPolitikken: President Islam

Karimov har sittet ved makten siden
1991
QSamfunnet: Opposisjonen
forfølges og uavhengige medier,
nettsteder og menneskerettighetsorganisasjoner knebles. Tortur er
utbredt, og rettsvesenet fungerer
som presidentens forlengede arm.
QMobilutbredelse: 85 prosent
(3 prosent i 2005)
QVimpelcom: Var ved årsskiftet
tredje største operatør etter MTS og
TeliaSonera. Etter at MTS ble kastet
ut i sommer, er markedet i spill og
Vimpelcom har trolig kapret
markedsandeler. Omsatte for 277
millioner dollar i Usbekistan i fjor, og
fikk et resultat fra kjernedriften
(ebitda) på 122 millioner dollar.

Jaktes i Sveits
OSLO: Den sveitsiske påtalemyndigheten bekrefter overfor DN at
den er i gang med en etterforskning av fire usbekiske statsborgere. To av dem skal være knyttet
til Takilant Ltd, som var Vimpelcoms samarbeidspartner i Usbekistan. Hvitvaskingsetterforskningen i Sveits er ett av de
største noensinne i banknasjonen, som er beryktet for sin
hardnakkede sekretesse.
Sveitsiske myndigheter
bekrefter å ha frosset flere
hundre millioner franc i ulike
sveitsiske banker. Lokale medier
har spekulert i at så mye som
600 millioner franc nå er under
myndighetenes lupe. Ifølge den
sveitsiske avisen Le Temps er

Irak

Usbekistan

undersøkelser av den tidligere
lokale partneren, samt styrets
godkjenning av avtalen. Telenors svar på spørsmålene er
følgende:
«Som investor i Vimpelcom
bidrar vi strategisk til selskapets
utvikling gjennom vår deltagelse
i styret. Telenor bistår også i
utviklingen av prinsipper for
selskapsstyring. Når det gjelder
spørsmål om Vimpelcoms operasjonelle prioriteringer og forretningsforbindelser i deres
markeder må disse stilles til
selskapets administrasjon»,
skriver kommunikasjonssjef Tor
Odland i en epost.

Usbekistan og andre sentralasiatiske land.
– I Vimpelcom må vi huske på
hva som er vår rolle. Vi er
aksjonær, vi er eiere, og det er
tre individer i styret. Rollen som
styremedlemmer er at de skal
ivareta selskapets beste i alle
beslutningene de tar, sa
Baksaas, og viste til Vimpelcom
for kommentarer på saksbehandlingen i selskapet.
DN har fredag bedt Baksaas
kommentere etterforskningen
av Takilant og påstandene om
korrupsjon og hvitvasking. DN
har også bedt Telenor om en
vurdering av Vimpelcoms

Kirgisistan
Tasjkent
Turkmenistan

Syria

Vil ikke kommentere
OSLO: Telenor har vært investor
i Vimpelcom siden slutten av
1990-tallet, og nærmer seg en
gevinst på 40 milliarder kroner
på investeringen.
Telenor-sjef Jon Fredrik
Baksaas sitter i styret til
Vimpelcom. Baksaas har
bekreftet han har tatt opp
spørsmål knyttet til Usbekistaninvesteringen i Vimpelcomstyret, men han vil ikke gi noen
ytterligere informasjon om
saken. Telenor eier cirka 35
prosent av Vimpelcom.
I et intervju med DN for to
uker siden sa Baksaas følgende
om Vimpelcoms ekspansjon til

Georgia Aserbajdsjan
Armenia

D
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vaskingsetterforskning på gang
vedrørende Takilants konto i
banken Lombard Odier Darier
Hentsch and Cie i Genève.
Den svenske Riksenheten mot
korruption begjærte 1. oktober at
det skulle tas beslag i 1,5 milliarder svenske kroner i selskapet
Takilant på grunn av mistanke
om grov korrupsjon eller
medvirkning til pengeheleri.
Stockholms tingrett avskrev
mistankene om grov korrupsjon
med henvisning til at det påståtte
lovbruddet bare kan ha skjedd i
utlandet. Av samme grunn
bestemte retten at det bare skulle
fryses 200 millioner kroner.
DN har ikke lykkes å komme i
kontakt med Gayane Avakyan.

Tadsjikistan

Afghanistan

Dette er saken:
Q Vimpelcom har siden 2004 sikret seg et
stadig større fotfeste i Sentral-Asia, og har nå
rundt 20 millioner kunder her.
Q Teleselskaper er pålagt å gi myndighetene en
bakdør til mobilnettet, noe som gjør det mulig å
drive kommunikasjonskontroll og hente ut
trafikkdata. Denne tilgangen forvaltes av
sikkerhetstjenesten.
Q DN fortalte lørdag 20. oktober hvordan
opposisjonspolitikere, journalister og
menneskerettighetsforkjempere i Kasakhstan
unngår å bruke mobiltelefonen i frykt for å bli
avlyttet. Informasjonen fra teleselskapene
brukes både i avhør og i omfattende politiske
rettssaker.
Q Telenor eier 35,7 prosent av Vimpelcom
(39,5 prosent av stemmene), mens den russiske
oligarken Mikhail Fridmans Altimo eier
52,7 prosent (41,9 prosent av stemmene).
Q Vimpelcom verdsettes til rundt 18 milliarder
dollar (drøyt 100 milliarder kroner) på børsen i
New York

Vimpelcoms mobilabonnenter i Usbekistan. Millioner.
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grafikk/Kilde: CIA Factbook, Freedom House, Human Rights Watch, Transparency
International, UDs landsider, Verdensbanken, Vimpelcom

Sonans Utdanning er en le
edende tilbyder av privatistundervisning i Norge
orge og har i dag ca. 300 ansatte og 6 000 studenter årlig. Sonans har 8 skoler, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.
I tillegg har Sonans et fullverrdig nettbasert undervisningstilbud for privatister
atister gjennom Nettgymnaset som er Norges største i dette markedet.
markedet Sonans tilbyr et bredt fagtilbud for privatister som
ønsker generell eller spesielll studiekompetanse. Selskapet formidler også studieplasser for skandinaviske søkere til flere medisinske fakulteter i Sentral-Europa. Hovedkontoret er i Trondheim.
Les mer på www.sonans.n
no.

Vi søker

REKTOR/LEDER - TROMSØ
Rektor vil ha det overordnede ansvaret for Sonans privatgymnas i Tromsø. Du vil være ansvarlig for rekruttering, utvikling og oppfølging av lærerressurser, elevopptak og økonomiske
resultater. Vi søker deg som kan inspirere både lærerkolleger og elever, og som er genuint interessert i å videreutvikle en moderne og kvalitetsbevisst skole med et sterkt fagmiljø.
Du har utdanning på høyskole-/universitetsnivå, gjerne med pedagogisk kompetanse i tillegg til erfaring fra organisasjon/ledelse/økonomi. Ledererfaring, god forretningsforståelse
og personlige egenskaper vil bli vektlagt i utvelgelsen. Stillingen rapporterer til adm. direktør/konsernsjef.

For ytterligere informasjon kan du kontakte Sonans AS ved adm. direktør/konsernsjef Leif Morten Midtlyng, tlf. 90 14 59 66,
rektor Nina Karlsen tlf. 93 44 16 61 eller vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 90 76 90 45. Kortfattet søknad
med CV sendes snarest og senest 11. november til kandidat@headvisor.no. Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt.
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Førstedatteren
OSLO: «Googosha» er hennes
artistnavn. «Poet, mezzosopran,
designer og eksotisk usbekisk
skjønnhet», står det på hjemmesiden. Den Harvard-utdannede
presidentdatteren Gulnora
Karimova er også motedesigner.
Høsten 2011 ble hennes planlagte
show ved New York Fashion
Week stanset etter protester fra
menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.
Kritikerne beskylder henne
for å ha ervervet en formue
gjennom privatiseringer og
offentlige kontrakter hun har
fått gjennom sin familietilhørighet, noe hun selv benektet
overfor utenlandske medier.
«Forretningsvirksomheter er
som verdifulle steiner, de får
bare verdi når de blir behandlet
og forbedret» uttalte hun i et
intervju med det usbekiske
familiemagasinet Tasvir. Men
saken handlet hverken om dans,
diktning eller design. Den
handlet om mobilindustrien. I
Tasvir ble presidentdatteren
hyllet for hvordan hun hadde
løftet landets første mobilselskap Uzdunrobita opp til nye
høyder. Hun hadde kjøpt
selskapet, modernisert utstyret
og funnet den rette partneren,
russiske MTS, ifølge magasinet.
Karimova hadde skaffet seg en
stor eierpost. I et intervju med
den britiske avisen Independent
sier hun at hun egenhendig
bygde opp mobilselskapet.
Gulnora Karimova er også
diplomat og forretningskvinne
med forankring i flere bransjer.
Da hun skilte seg fra mannen
Mansur Maqsudi fikk offentligheten et sjeldent innblikk i den
usbekiske presidentfamiliens
omfattende formue.
Ifølge amerikanske ambassaderapporter var selskapet
hennes landets største utenlandske investor og samtidig
det største private selskapet i
Usbekistan – med investeringer
på over 400 millioner dollar.
Presidentdatterens selskap skal
ifølge rapportene ha fått tildelt
mange viktige kontrakter innen
landets olje-, gass-, gull-, tekstilog transportsektorer.
DN lyktes ikke i å få noen
kommentar av Gulnora
Karimova før saken gikk i
trykken i går.

Q

GLAMORØS. Diktatordatteren Gulnora Karimova har
hatt en sterk interesse for
mobilsektoren i sitt hjemland
Usbekistan. Bildet er tatt
under et moteshow i hovedstaden Tashkent. Foto: Yves
Forestier, Getty Images

KAPRER ANDELER

Ass. direktør – Interbankoppgjør
Sentrale ansvarsoppgaver:
• lederansvar for en seksjon med ni medarbeidere
• ansvar for å overvåke, forvalte og videreutvikle
Norges Banks oppgjørssystem (NBO)
• overordnet ansvar for statens kontohold, gjennom
Statens konsernkontoordning

Kvalifikasjoner:
• høyere utdanning innenfor relevante fagområder
(økonomi / finans / IT)
• erfaring fra større, virksomhetskritiske driftsmiljøer
• kjennskap til det norske betalingssystemet er ønskelig

For mer informasjon og fullstendig stillingsannonse se www.iscogroup.no og www.norges-bank.no/ledigstilling.
Ta gjerne uforpliktende og fortrolig kontakt med Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.
Direktør Kjetil Heltne i Norges Bank kan også kontaktes, tlf. 22 31 60 23
Søknadsfrist 20. november 2012
Norges Bank
k er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har
utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikk og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer
og finansmarkeder. Norges Bank forvalter gjennom Norges Bank Investment Management (NBIM) landets
valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Banken har 630 ansatte.

www.norges-bank.no

