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Ihor Kolomoisky, eigenaar van de voetbalclub Dnipro, zit op een bijeenkomst van de voetbalfederatie van Oekraïne in Kiev op 6
maart 2015. (UNIAN)

Foto door UNIAN

Of het nu uit eerlijkheid of arrogantie is, Ihor Kolomoisky heeft de corrupte
manieren van de oligarchie van Oekraïne onthuld, waarin een kleine elite
gedijt ten koste van de natie. "Zijn hele bedrijf ... is gebaseerd op een
belangencon ict en een fusie van bedrijfsleven en overheid," zei wetgever
Mustafa Nayyem.
Noot van de redactie : het volgende artikel maakt deel uit van de Oekraïne
Oligarch Watch-reeks rapporten ondersteund door Objective Investigative
Reporting Program, een MYMEDIA-project ge nancierd door de Deense
overheid. Alle artikelen in deze serie kunnen vrij worden gepubliceerd met
dank aan hun bron. Inhoud is onafhankelijk van donor.

Oligarch Watch: Ihor Kolomoisky

Verhaal in één oogopslag
Ihor Kolomoisky, een pudgy grappenmaker, is geen lachertje voor
Oekraïners. Hij wordt beschuldigd van bedrijfsoverval - een beleefde
term die in Oekraïne wordt gebruikt om diefstal van andermans
bedrijven te beschrijven door misbruik te maken van corrupte
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rechtbanken en gebrekkige wetgeving - en grootschalige
belastingontduiking. Hij ontkent alle beschuldigingen.
Hij is een overblijvende oligarch en bloeit, ongeacht wie aan de macht
is, vaak in een toppositie achter Rinat Akhmetov in rijkdom. Hij klokt
onlangs in bij Forbes op nummer 2 voor $ 1,46 miljard, iets voor zijn
zakenpartner, Henadiy Boholyubov, en zijn rivaal Victor Pinchuk.
Hij heeft dominante of monopolistische posities in veel sectoren waaronder banken, luchtvaartmaatschappijen en olieproductie.
Kolomoisky verzamelde de natie ter verdediging van de oblast
Dnjepropetrovsk na de Russische invasie van Oekraïne in 2014 - de
bescherming van het moederland en zijn bedrijven - door
vrijwilligersbataljons te bankrollen toen het leger van Oekraïne zwak
was. Maar toen kwam hij in con ict met president Petro Poroshenko,
die hem op 25 maart 2015 als oblast-gouverneur verwijderde.
Kolomoisky bezorgt persoonlijke beledigingen, zelfs aan de Russische
president Vladimir Poetin, die hij 'een schizofreen van geringe lengte'
noemde die 'zijn verstand volledig heeft verloren'. Poetin antwoordde
de beledigingen en noemde Kolomoisky 'een unieke oplichter'. In 21
december Interview met Oliver Carroll in Politico, Kolomoisky richtte
zich ook op Poroshenko, en zei dat het enige verschil tussen hem en
president Viktor Janoekovitsj werd omvergeworpen: "een goede
opleiding, goed Engels en een gebrek aan strafblad." Al het andere is
hetzelfde: "Het is hetzelfde hetzelfde bloed, hetzelfde vlees
gereïncarneerd. Als Janoekovitsj een lumpen dictator was, is
Poroshenko de ontwikkelde overweldiger, slaaf van zijn absolute
macht, hunkeren naar absolute macht. '
Ihor Kolomoisky
Geboortedatum : 13 februari 1963.
Geboorteplaats : Dnipropetrovsk
Rijkdom : $ 1,46 miljard, tweede
rijkste persoon in Oekraïne, volgens
een 2016 Forbes-ranglijst.
Belangrijkste activa : PrivatBank,
Ukrnafta, Ukraine International
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Persoonlijk : Getrouwd met Iryna Kolomoiska; een zoon en een dochter.
Geprezen voor : Succesvol stoppen van de Russische agressie om zich te
verspreiden naar de Oblast Dnipropetrovsk tijdens zijn periode als
gouverneur in 2014-2015; toegeven dat oligarchen rijk werden aan activa
die 'van de staat waren gestolen'.
Bekritiseerd voor : pro jt trekken van zijn banden met de overheid;
blokkering van belasting- en dividendbetalingen van
staatsoliemaatschappij Ukrnafta; sterke arm-tactiek, inclusief raidership.
VERHAAL BEGINT HIER:
Gedurende vele jaren was hij een van de meest camera-verlegen
oligarchen van Oekraïne, die zelden in het openbaar verscheen en bijna
geen interviews gaf.
In de afgelopen jaren is Ihor Kolomoisky echter in de schijnwerpers komen
te staan en laat hij zien dat hij een van de meest kleurrijke, komische en
confronterende miljardairs van het land is.
Voor sommigen verklaart zijn bizarre gedrag waarom hij de bijnaam Benia
heeft gekregen, naar een vriendelijke leeuw met een donzige manen uit
een oude Sovjet-cartoon. Ogenschijnlijk trots op zijn reputatie als
bedrijfsovervaller, heeft hij grapjes gemaakt over het kunnen besturen van
een bedrijf na het kopen van slechts een klein aandeel. "Geef me een
aandeel van 1 procent en ik zal het hele bedrijf overnemen", zegt hij.
Helaas voor Oekraïne zijn de echte capriolen achter de schermen van
Kolomoisky geen lachertje. Hij mag niet lichtvaardig worden opgevat door
Oekraïne of zijn burgers.
Kolomoisky is beschuldigd van het leegbloeden van de staat door zijn
billijke deel van de belastingen niet te betalen, terwijl hij pro teerde van
huurzoekende regelingen bij staatsbedrijven door banden met
overheidsfunctionarissen te exploiteren.
De Kiev Post had gesprekken met Kolomoisky, maar hij weigerde om voor
dit verhaal te worden geïnterviewd.
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'Politieke corruptie'
"Zijn hele bedrijf en alles wat hij doet, is gebaseerd op een belangencon ict
en een fusie van bedrijfsleven en overheid," zei Mustafa Nayyem, een
wetgever uit het blok van president Petro Poroshenko in het parlement.
"Kolomoisky is een van de grootste factoren van bedrijfsinvloed op de
overheid ... Zijn bedrijf en de voorkeuren die hij kreeg zouden nooit
hebben bestaan zonder de medewerking van staatsorganen, wat politieke
corruptie in strikte zin is."
Een van de meest beruchte voorbeelden zijn onbetaalde dividenden en
belastingontduiking bij Ukrnafta, de oliegigant van de meerderheid van de
staat, waarvan Kolomoisky en partners jarenlang de leiding hadden.
Autoriteiten zeggen dat het de staat $ 600 miljoen aan onbetaalde
belastingen heeft gekost.
Iets meer dan een jaar geleden leek Kolomoisky in het defensief te zijn en
verloor het gouverneurschap van zijn geboorteland Dnipropetrovsk Oblast
en de e ectieve controle over Ukrnafta.
Poroshenko beweerde destijds dat zijn optreden tegen Kolomoisky het
begin was van een de-oligarchisatiewedstrijd die het land voor eens en
voor altijd zou losmaken van de greep van oligarchie en doordringende
kleptocratie. Maar de belofte van de president, die zelf een oligarch is,
werd niet nagekomen.
Mislukte de-oligarchisatie
Na een pauze begon Kolomoisky opnieuw hefboomwerking te gebruiken
voor wisselwerkingen - om zijn invloed te behouden en te vergroten, terwijl
ook andere oligarchen onaangeroerd blijven.
Hij heeft nu het machtsevenwicht in het parlement, waarbij zijn loyale
wetgevers helpen om de belangrijkste stemmen voor de interdunne
heersende meerderheid van Poroshenko te verkrijgen. Politieke analisten
zeiden dat Kolomoisky een belangrijke rol speelde bij de benoeming van
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premier Volodymyr Groysman in april en procureur-generaal Yuriy
Lutsenko in mei - beide presidentiële loyalisten.
'Hallo, iemand thuis?'
De miljardair ziet eruit als een strip guur - een korte, energieke man met
een ruige grijze baard en een dikke, golvende volle haardos.
Sommige van zijn citaten, zoals "hallo, iemand thuis?" Of "wil je een kop
ko e?" Zijn internetmemes geworden die gedeeld worden op sociale
netwerken.
In tegenstelling tot conventionele bureaucraten en tycoons heeft hij een
informele, onhandige en nuchtere, soms grove stijl.
"Kolomoisky droeg een grijs t-shirt en een grijze spijkerbroek en leek niet
op een gouverneur in de klassieke zin," zei Borys Braginsky, die een
woordvoerder was onder Kolomoisky.
De tycoon is berucht om impulsieve uitbarstingen van woede, die in een
its in droge humor kunnen veranderen.
In oktober 2014 gaf Kolomoisky toe dat hij een Israëlisch en Cypriotisch
burgerschap had, afgezien van zijn Oekraïense. Dit is een overtreding van
de Oekraïense wet, die een dubbele nationaliteit verbiedt. “De grondwet
zegt dat dubbel burgerschap verboden is. Het verbiedt triple niet, 'zei
Kolomoisky tegen Serhiy Andrushko, een journalist van Radio Liberty.
Dreigende manier
Op 19 maart 2015 beledigde Kolomoisky grofweg dezelfde journalist
tijdens een impasse met Poroshenko over de controle over olieproducent
Ukrnafta en oliepijpleidingbeheerder Ukrtransnafta. Geïrriteerd door de
eerdere berichtgeving van Andrushko over hem, vloekte Kolomoisky naar
de journalist en noemde hem een "prostituee". Hij vroeg hem ook of hij
zijn tong "in zijn kont" had gestoken.
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"Je spioneert voor mij als een meid die haar vals spelende echtgenoot
bespioneert," schreeuwde hij tegen Andrushko, die hem benaderde voor
een opmerking.

Nieuw benoemde Dnipropetrovsk-gouverneur Ihor Kolomoisky (L) ontmoet Yuriy Bereza, vervolgens hoofd
van de regionale pro-Oekraïense zelfverdedigingseenheid in Dnipro (toen Dnipropetrovsk) op 4 maart 2014.
Bereza gaf Kolomoisky symbolisch de sleutels van het regionale bestuur. Een maand later leidde Bereza het door
Kolomoisky gesponsorde Dnipro-1 vrijwilligersbataljon. (UNIAN)

In 2015 publiceerde wetgever Sergii Leshchenko een opname van een
vermeend telefoongesprek tussen Kolomoisky en Andriy Kobolev, CEO van
staatsolie- en gasbedrijf Naftogaz. In het gesprek, dat naar verluidt in
september 2014 plaatsvond, dreigde een man met een stem die op
Kolomoisky leek, loyale soldaten te sturen om een elektriciteitscentrale en
het kantoor van de gaspijpleidingbeheerder van de staat, Ukrtransgaz, te
veroveren.
“Daag ons niet uit mensen uit het oorlogsgebied te sturen. Rot op met ons,
'zei de stem die leek op die van Kolomoisky.
TERUG NAAR BOVEN
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ihor-kolomoisky-still-throwing-his-weight-around.html?cn-reloaded=1

7/28

1-10-2019

Ihor Kolomoisky: werpt nog steeds zijn gewicht rond - 28 oktober 2016 | KyivPost | KyivPost - de wereldwijde stem van Oekraïne

In mei 2015 noemde Kolomoisky de toenmalige minister van Economie
Aivaras Abromavicus een aap tijdens een vergadering van de raad van
bestuur van Ukrnafta. Ondanks zijn explosieve persoonlijkheid, werken de
hersenen van Kolomoisky "als die van een ingenieur," zei Braginsky. "Hij
berekent altijd, en zijn hersenen functioneren razendsnel."
Meedogenloze concurrent
In 2007 wendde Kolomoisky zich tot zwarte humor om vervelende buren de Russische oliemaatschappij TNK-BP - weg te werken, die naast hem een
kantoor had in het Millennium-kantoorgebouw in Kiev. Op een dag in april
waren kantoormedewerkers geschokt toen ze een tentoonstelling van dure
doodskisten zagen in de lobby van het Millennium. Mannen in zwarte
pakken verspreidden folders die een uitvaartbedrijf promoten waarvan de
afkorting in het Oekraïens TNK-BP was. Enkele maanden na dat incident
verhuisde TNK-BP naar een ander kantoor.
Hoewel zijn zakelijke groepering nooit de macht had op het nationale
toneel en vaak werd uitgeschakeld door rivalen in gewaardeerde
privatiseringsveilingen, heeft Kolomoisky een talent ontwikkeld voor
overleven en succes, ongeacht wie o cieel aan de macht is.
Bekend om zijn agressieve en litigieuze stijl, teruggrijpend naar de 'wilde'
90s 'van het gangsterkapitalisme, beheren Kolomoisky en partners in zijn
zogenaamde Privat-bedrijfsgroep een gediversi eerde portefeuille van
bedrijfsactiva die zich uitstrekken over Oekraïne en zich uitbreiden tot een
ertsmijnbedrijf in Australië, allemaal via een web van o shore-bedrijven.
Zakelijke en politieke redding heeft hem geholpen alle eerdere politieke
regimes in Oekraïne te overleven, zei Svyatoslav Oliynyk, een bondgenoot
van Kolomoisky die een plaatsvervangend gouverneur van Dnipropetrovsk
Oblast onder hem was.
Ter verdediging van Oekraïne
Vóór 2014 zijn hij en partners nooit direct betrokken geraakt bij de politiek.
Hij brak die regel na de EuroMaidan-revolutie van 2013-14 die president
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Viktor Janoekovitsj uit de macht dreef.
Toen Rusland kort na de revolutie zijn oorlog tegen Oekraïne begon, werd
hij benoemd tot gouverneur en speelde hij een sleutelrol bij het afweren
van de aanval van het Kremlin.
Kolomoisky barstte uit de schaduw en schakelde over van een oligarch die
zelden in het openbaar verscheen of interviews gaf, naar de meest
uitgesproken.
Oliynyk zei dat Kolomoisky stelde dat collega-oligarchen Rinat Akhmetov
en Victor Pinchuk gouverneurs worden van respectievelijk de obets
Donetsk en Zaporizhzhia, maar zij weigerden.

Pro-Oekraïense jagers richten een anti-tankkanon tijdens hun training op de Right Sector-basis in de oblast
Dnipropetrovsk op 17 mei 2015. (Volodymyr Petrov) (Volodymyr Petrov)

Kolomoisky zei ook dat hij Kharkiv-burgemeester Hennady Kernes, een
Janoekovitsj-bondgenoot, had geadviseerd om de post-revolutionaire
regering te ondersteunen in plaats van te kiezen voor pro-Kremlindemonstranten, en dat Kernes was overeengekomen.
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In enkele van zijn eerste opmerkingen als gouverneur van Dnipropetrovsk,
verwierp hij de beweringen van Rusland dat een staatsgreep door naziOekraïense nationalisten de macht had overgenomen in Kiev, in plaats
daarvan bewerend dat het Russische leiderschap zelf Nazi en fascistisch
was in zijn opvattingen en gedrag.
"Als nazi's me tot gouverneur hebben gemaakt, dan zijn ze geen nazi's of
ben ik geen jood," zei Kolomoisky.
Rondhouten met Poetin
Kolomoisky heeft ook de Russische president Vladimir Poetin af en toe
beledigd, ook al heeft woede van de sterke man van het Kremlin geleid tot
uiterst onaangename - zelfs fatale - gevolgen voor zijn vijanden.
Tijdens zijn openingspersconferentie als gouverneur van de Oblast
Dnipropetrovsk op 3 maart 2014 noemde Kolomoisky Poetin "een
schizofreen van geringe lengte". "Hij is volledig waanvoorstellingen. Hij
verloor zijn verstand volledig. Zijn missie om het Russische rijk binnen de
grenzen van 1913 of de Sovjet-Unie binnen de grenzen van 1991 opnieuw
te creëren, kan de hele wereld tot een ramp brengen, "zei hij.
Poetin keerde de gunst terug en noemde Kolomoisky een 'unieke
oplichter', bewerend dat hij de Russische oligarch Roman Abramovich had
bedrogen. "En nu werd deze schurk benoemd tot gouverneur van de
Oblast Dnipropetrovsk," zei hij. "... Als gevolg van oneerlijke privatisering
werden sommige mensen rijk en nu treden ze toe tot de regering."
Kolomoisky hield de vete in maart 2015 en vertelde de Financial Times dat
hij begrijpt waarom Poetin de Krim greep. “Hij pro teerde alleen van de
situatie. Hij is net zo goed een raider als wij. '
Dnipro's beschermer
Een van zijn eerste bewegingen als gouverneur was het voorkomen van de
verspreiding van door Rusland ontworpen separatisme van de oostelijke
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Donetsk-oblast naar zijn naburige oblast Dnipropetrovsk. Hij gaf opdracht
tot het instellen van checkpoints aan de grens om de regio te verdedigen.
Aangezien het nancieel uitgehongerde leger van het land niet in staat was
om te vechten in de vroege dagen van de crisis, bleken lokale
zelfverdedigingseenheden, gesponsord door de entourage van
Kolomoisky, cruciaal in het bemannen van controleposten en het afweren
van Russische en separatistische troepen.
Gelegen tussen Kharkiv, waar door Rusland gesteunde separatisten in april
2014 het regionale bestuur kort overnamen, en Donetsk, dat tot op de dag
van vandaag een separatistisch bolwerk is, werd Dnipropetrovsk een
bolwerk van de pro-Oekraïense beweging. Er werd een groot ziekenhuis
voor gewonde soldaten en een centrum voor de vrijlating van
krijgsgevangenen opgericht.
'Er was geen leger ...'
"In feite was er geen leger en geen politie," zei ex-woordvoerder Braginsky
van Kolomoisky. Vanaf eind maart begon het team van Kolomoisky het
vrijwilligers Dnipro-1 Bataljon op te richten om het zwakke en slecht
uitgeruste Oekraïense leger te helpen om separatisten te bestrijden.
Oliynyk, die de plaatsvervanger van Kolomoisky was tijdens zijn
gouverneurschap, zei dat de oligarch de uitrusting, de verblijven, het
voedsel en de logistiek van de eenheid nancierde, maar alle wapens en
lonen werden verstrekt door de regering.
Dnipropetrovsk-activist en blogger Vyacheslav Poyezdnik vertelde de Kievpost dat Kolomoisky ongeveer Hr 5.000 tot Hr 7.000 per maand betaalde
aan Dnipro-1-jagers.
Oliynyk zei ook dat het team van Kolomoisky de rechtse paramilitaire
groep, die voornamelijk bestond uit activisten van de EuroMaidanrevolutie, had geholpen door hen te baseren op een voormalig
zomerkamp en hen van voedsel te voorzien.
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Onder andere bataljons ondersteund door Kolomoisky waren ook Dnipro
2, Azov, Shakhtarsk, Poltava, Sicheslav, en verschillende reguliere
legerbataljons.
Eind april 2014 bood Kolomoisky's plaatsvervangend Borys Filatov aan om
$ 10.000 te betalen aan iedereen die een Russische huursoldaat in OostOekraïne veroverde.
'Bedrijf beschermen'
Poyezdnik zei dat, hoewel Kolomoisky niet vaak in Dnipropetrovsk was
gezien, zijn team hard had geprobeerd om positieve publiciteit te krijgen
door granaatwerpers te tonen die naar verluidt waren afgenomen van
vijandelijke saboteurs en separatisten die vermoedelijk aan het
oorlogsfront waren gevangengenomen.
"Hun verdediging van Dnipropetrovsk was grotendeels een
publiciteitsstunt," zei Poyezdnik. “Waarom begonnen ze Dnipropetrovsk te
verdedigen? Ze beschermden hun bedrijf. '
Kolomoisky beheert de grootste commerciële bank van Oekraïne,
Privatbank en, in de oblast Dnipropetrovsk, het lokale voetbalteam Dnipro,
ertsmijnen en vele andere bedrijven.
Kolomoisky verspreidde zijn invloed ook naar Oblast Odesa toen zijn
bondgenoot Ihor Palytsya vanaf 6 mei 2014 tot de helft van 2015 als
gouverneur van de regio diende.
In de loop van de oorlog kregen Kolomoisky en zijn bondgenoten meer
invloed in de zuidoostelijke regio's en elders in Oekraïne en - zeggen critici
- begonnen het op grote schaal te gebruiken om hun bedrijven vooruit te
helpen.
Poroshenko con ict
Terwijl de invloed van Kolomoisky landelijk groeide, zeggen sommige
waarnemers dat hij streefde naar de rol van de oligarch nr. 1 van Oekraïne,
net als Akhmetov, de rijkste man van Oekraïne, onder onteerde voormalige
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president Viktor
Janoekovitsj. Maar deze
ambities leken hem op
een ramkoers met
Poroshenko te zetten in
maart 2015.
Op dat moment keurde de
Verchovna Rada een
wetsvoorstel goed dat
Kolomoisky's feitelijke
beheerscontrole van olieen gasproducent Ukrnafta
in meerderheid in handen
had, terwijl een
Kolomoisky protégé werd
ontslagen uit de positie
van de CEO op het
monopolie van de staat
Ihor Kolomoisky en PrivatBank-voorzitter Oleksandr Dubilet op
een persconferentie in Kiev op 2 april 2003. (UNIAN)

voor olietransport
Ukrtransnafta. Kolomoisky
reageerde door
gewapende mannen te

sturen om beide bedrijven te blokkeren.
Kolomoisky beschuldigde de zakenpartner van Poroshenko en "grijze
kardinaal" Ihor Kononenko ervan achter de overname van Ukrnafta en
Ukrtransnafta te zijn.
Uiteindelijk werd Kolomoisky ontslagen als gouverneur van de oblast
Dnipropetrovsk.
Politiek adviseur Taras Berezovets zei dat Kolomoisky te machtig was
geworden en velen begon te irriteren met zijn grofheid tegenover
journalisten en anderen. Het gevolg was dat niemand hem op een kritiek
moment steunde.
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In een interview dat op 21 december in Politico werd gepubliceerd, bleef
Kolomoisky boos op Poroshenko en zei het enige verschil tussen hem en
president Viktor Janoekovitsj omvergeworpen: "een goede opleiding, goed
Engels en een gebrek aan strafblad".
Al het andere is hetzelfde: “Het is hetzelfde bloed, hetzelfde vlees
gereïncarneerd. Als Janoekovitsj een lumpen dictator was, is Poroshenko
de ontwikkelde usurper, slaaf van zijn absolute macht, hunkeren naar
absolute macht. ”
'Moet worden ingevoerd'
'Hij is het helemaal kwijt. Hij hield ermee op rekening te houden dat hij
slechts een van de 27 gouverneurs van Oekraïne is en niet gelijk kan zijn
aan de president, 'zei Berezovets.
Nayyem, de wetgever van het Poroshenko-blok, zei dat de oligarch
waarschijnlijk patriottische motieven had aan het begin van zijn
gouverneurschap, maar later overheersten zijn zakelijke belangen.
"Uiteindelijk werd zijn overheidspost een bijlage bij zijn bedrijf," zei hij.
Oliynyk, een plaatsvervangend gouverneur onder Kolomoisky en nu lid van
de wetgevende macht van de Oblast van de Vidrodzhennya-partij, speelde
het con ict tussen de oligarch en Poroshenko uit en zei dat Kolomoisky
niet van plan was lang in functie te blijven. “We waren van plan om
maximaal zes maanden te dienen.
Maar toen begon de strijd om Ilovaisk. We konden niet weggaan, 'zei hij.
“Toen de situatie zich stabiliseerde, ging Kolomoisky weg. Het gebeurde
gewoon zes maanden later dan we aanvankelijk hadden gepland. ”
Politiek analist Volodymyr Fesenko zei dat Kolomoisky in 2014 tot een van
de sleutel guren in de regering streefde. '
' Maar na het con ict met Poroshenko besloot hij terug te keren naar zijn
vorige traditionele tactiek, toen hij overeenstemming bereikte met ( expresident Leonid) Kuchma, (ex-president Viktor) Joesjtsjenko, (ex-premier
Joelia) Timosjenko en (ex-president Viktor) Janoekovitsj, 'voegde TERUG
hij eraan
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toe.
Poroshenko behandelen?
Kolomoisky vertelde online krant lb.ua eind 2015 dat hij een akkoord had
bereikt met Poroshenko in maart over het beslechten van hun geschil. De
deal had betrekking op economische, politieke en media-aspecten. Het
voorzag ook geen juridische problemen voor zijn bondgenoten, voegde hij
eraan toe.
Een van hen, ex-Ukrtransnafta CEO Oleksandr Lazorko, wordt in Oekraïne
gezocht wegens verduistering en heeft politiek asiel aangevraagd in het
Verenigd Koninkrijk.
Maar het con ict tussen de tycoon en de president laaide weer op nadat
een andere Kolomoisky-bondgenoot, Gennady Korban, Ukrop oprichtte,
een oppositiepartij met trouwe anti-Poroshenko-retoriek, in juni 2015.
Korban botste met pro-presidentiële kandidaten in het parlement van
Tsjernihiv door -keuze in juli 2015 en de burgemeestersverkiezingen in Kiev
in september 2015 en verloren.
In oktober 2015 werd Korban gearresteerd wegens verduistering,
georganiseerde misdaad, ontvoering en kaping in een zaak die hij door
Poroshenko een vendetta voor zijn politieke activiteiten noemde.
Zowel de verdediging van Korban als andere advocaten zeggen dat er
tijdens zijn arrestatie talloze procedureschendingen waren.
Korban zei dat Pavlo Demchyna, een topfunctionaris voor staatsveiligheid
en een protege van Kononenko, achter de operatie zat.
Een poging tot staatsgreep?
Borys Lozhkin, de voormalige stafchef van Poroshenko, schreef in een
boek dat hij begin 2016 publiceerde dat er geruchten waren geweest dat
Kolomoisky een staatsgreep plant met behulp van de Ukrop-partij.
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"Kolomoisky zou naar verluidt een deal hebben gesloten met 'junior'
facties van de regeringscoalitie, Rinat Akhmetov en iemand in het kabinet,
en wilde de regering vervangen," schreef Lozhkin.
Oliynyk betoogde echter dat het politieke project van Korban onafhankelijk
was van Kolomoisky en dat zijn arrestatie voortkwam uit zijn eigen
persoonlijke con ict met de president, en niet uit het con ict tussen
Kolomoisky en Poroshenko.
Nieuwe deal
Analisten speculeren dat het team van Kolomoisky en Poroshenko een
andere deal bereikten na de arrestatie van Korban.
Braginsky voerde aan dat de vrijlating van Korban uit een detentiecentrum
in maart deel uitmaakte van de deal. Korban werd onder huisarrest
geplaatst en kreeg in april een voorwaardelijke straf in de ontvoeringszaak.
Ukrainska Pravda rapporteerde op 14 juni dat hij naar Israël was gevlucht.
Een ander deel van de overeenkomst is waarschijnlijk dat Kolomoisky, zijn
bondgenoten en advocaten zouden moeten zwijgen over het beleid van
Poroshenko, zei Braginsky.
"Niet-naleving van deze deal kan grote problemen met zich meebrengen,"
zei hij. "Daarom wordt dit onderwerp gewoon omzeild."
Korban's persbureau vertelde de Kiev Post dat hij voorlopig geen
commentaar gaf, terwijl een woordvoerster van Filatov, burgemeester van
Dnipro en ex-vice-gouverneur van Dnipropetrovsk Oblast onder
Kolomoisky, zei dat hij alleen commentaar kon geven op gemeentelijke
kwesties, niet op politieke.
Ondersteunend Poroshenko
Een ander aspect van de vermeende deal met Kolomoisky betreft de steun
van zijn bondgenoten in het parlement voor de agenda van Poroshenko.
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De regeringscoalitie, die een interdunne meerderheid heeft, heeft
dringend extra stemmen nodig om wetten aan te nemen en ambtenaren
aan te stellen. Het maakt het afhankelijk van situationele allianties en
afwegingen met wetgevers en partijen buiten de regeringscoalitie.
De 23 leden tellende Vidrodzhennya-groep, die experts hebben gekoppeld
aan Kolomoisky, stemde voor de benoeming van Poroshenko loyalist
Volodymyr Groysman op 14 april en de selectie van Yuriy Lutsenko als
o cier van justitie op 12 mei.
Zowel Fesenko als Braginsky zeiden dat Kolomoisky bij beide benoemingen
een belangrijke rol had gespeeld. "Dit zou niet zijn gedaan zonder
Kolomoisky," zei Fesenko.
Ondanks de afspraken vergeleek Braginsky het con ict tussen Kolomoisky
en Poroshenko met het staakt-het-vuren in Minsk met Rusland.
"Dit con ict smeult als een sigaret," zei hij. "Op elk moment kan het
opnieuw worden ontstoken."
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Ihor Kolomoisky debatteert met veiligheid bij de ingang van het kantoor van Kiev van energiegigant
Naftogaz op 29 mei 2015. Kolomoisky kwam voor een vergadering van de raad van toezicht van
dochteronderneming olieproducent Ukrnafta, waar hij een minderheidsaandeel heeft. (Ukrinform)

Wilde jaren negentig
De opstandige en con ictgevoelige geest van Kolomoisky grijpt terug op
zijn jeugd.
Hij werd geboren in 1963 in een Joodse familie van ingenieurs in
Dnipropetrovsk, die nu bekend staat als Dnipro. In 1985 behaalde hij een
graad in metallurgische engineering en begon te werken bij een
staatsbureau.
Maar hij volgde de carrière van zijn ouders niet. Samen met zijn vrienden
begon Kolomoisky met de trein naar Moskou te reizen om computers en
andere kantoorapparatuur te kopen om ze in Dnipropetrovsk door te
verkopen, volgens Forbes.
Eind jaren tachtig begon de Sovjetleider Mikhail Gorbachev initiatieven
voor kleine bedrijven te promoten die we coöperaties noemen. Kolomoisky
pro teerde hiervan, aanvankelijk bij de Fianite-coöperatie samen met
Gennadiy Bogolyubov. In 1991 richtten ze Sentosa Ltd. op en noemden het
naar een eilandresort in Singapore waar ze ooit een vakantie
doorbrachten, volgens Forbes.
In de daaropvolgende jaren verlegden Kolomoisky en Bogolyubov hun
aandacht op metaalhandel, en in 1992 lanceerden ze Privatbank, vandaag
de grootste commerciële bank van Oekraïne met alleen al meer dan 20
procent van de bankactiva van het land.
Ondersteunt joodse oorzaken
Kalm, niet-emotioneel en camera verlegen Bogolyubov, het
tegenovergestelde van de amboyante Kolomoisky, is nog steeds een 50
procent partner met hem in veel bedrijven.
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In 1995 begon Bogolyubov actief met het beoefenen van het jodendom en
nu is hij een van de belangrijkste nanciers van de invloedrijke joodse
religieuze groep in Chabad.
Bogolyubov zei tijdens een conferentie in Chabad in november 2010 in
Brooklyn, New York, dat zijn donaties aan goede doelen waren
meegegroeid met de groei van zijn bedrijf. Terwijl hij in 1995 $ 10.000
schonk, waren zijn giften in 2007 gestegen tot $ 10 miljoen. "De zaken
lagen boven het dak, het was een gouden regen", zei hij over die periode in
het Engels.
Het Menorah Center, 's werelds grootste Joodse gemeenschapscentrum,
een complex met zeven verdiepingen van ongeveer 50.000 vierkante
meter, werd in oktober 2012 geopend in Dnipro. Bogolyubov en
Kolomoisky waren de hoofdsponsors van het project.

Ihor Kolomoisky (R) neemt deel aan de openingsceremonie van Menorah, 's werelds grootste Joodse
gemeenschapscentrum in Dnipro (toen Dnipropetrovsk) op 16 oktober 2012. (UNIAN)

Bedrijfsoverval
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Afgezien van veel lucratieve privatiseringen, zou de Privat-groep van
Kolomoisky naar verluidt veel van zijn rijkdom hebben opgebouwd door
bedrijven te verwerven door middel van rechtszaken en bedrijfsaanvallen.
In Oekraïne, een land met zwakke wetshandhavings- en gerechtelijke
systemen, waar onderbetaalde en corrupte rechters vaak uitspraken doen
aan de hoogste bieder, zijn rechterlijke uitspraken gemakkelijk gebruikt om
bedrijfsaandelen en -activa in beslag te nemen.
Korban, een zakenpartner van Kolomoisky, wordt algemeen beschouwd als
de belangrijkste specialist van de groep in bedrijfsoverval. Hij stelt echter
dat hier niets mis mee is.
"Ik heb geen enkele eerlijke of arme persoon beledigd," vertelde Korban
afgelopen november aan de Kiev-post. “Deze activiteiten worden
wereldwijd 'fusies en overnames' genoemd. Er is geen artikel in het
wetboek van strafrecht voor wat ik deed, omdat veel mensen dit
wereldwijd doen, bijvoorbeeld George Soros. "
Korban staat ook bekend om zijn meedogenloze benadering van zakelijke
transacties en politiek. In april pleitte hij schuldig aan het ontvoeren van
Serhiy Rudyk, hoofd van het landbeheerbureau van Oekraïne, in 2014.
Privatiseringsoorlogen
In de vroege jaren 2000 bleken Kolomoisky en Gennadiy Bogolyubov
samen te werken met Victor Pinchuk, een andere inwoner van Dnipro en
schoonzoon van de toenmalige president Leonid Kuchma. Kolomoisky
beweert dat hij en Bogolyubov overeenkomsten hadden gesloten met
Pinchuk, die zijn overheidsverbindingen gebruikte om de meest lucratieve
stukken van de Oekraïense industrie te verwerven.
De details van de duistere privatiseringen van de vroege jaren 2000
zouden waarschijnlijk geheim zijn gebleven als niet om bittere ruzies
tussen de deelnemers jaren later, wat leidde tot verschillende rechtszaken
die werden aangespannen bij het High Court of Justice in Londen.
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In een getuigenis van september 2013 beweerde Kolomoisky dat de Privatgroep met Pinchuk had samengewerkt bij de privatisering van
verschillende grote fabrieken.
Volgens Kolomoisky gebruikte Pinchuk zijn invloed als schoonzoon van de
president om activa tegen een lagere prijs te kopen, terwijl Kolomoisky met
Bogolyubov steekpenningen aan Kuchma moest betalen.
Kolomoisky vermeldde een schriftelijke overeenkomst die in januari 2003
werd bereikt met betrekking tot het beheer van Ukrnafta. Kolomoisky
beweerde dat hij en Bogolyubov verplicht waren om "tot november 2004
niet minder dan $ 5 miljoen per maand te betalen" in een fonds dat
bedoeld was om te worden gebruikt voor de volgende presidentiële
campagne van Kuchma.
Het Grondwettelijk Hof stond Kuchma toe om in het najaar van 2004 het
presidentschap in te nemen - een recht dat hij uiteindelijk niet gebruikte.
Kolomoisky zei aan het hof dat in plaats daarvan ongeveer $ 100 miljoen
was verzameld voor de persoonlijke behoeften van Pinchuk.
'Gestolen uit staat'
Kolomoisky beweerde opnieuw te zijn afgeperst door Pinchuk en Kuchma
tijdens een toespraak in een parlementaire commissie in maart 2015. Hij
noemde de privatisering van ijzerertsproducent Ukrrudprom, de Nikopol
Ferroalloy Plant en staalproducent Kryvorizhstal als "de meest
schandalige" gevallen van privatisering, toen sommige gekozen oligarchen
konden de strategische bedrijven voor bijna niets kopen.
“Iedereen speelt hier voetbal, maar alleen Duitsland wint. Iedereen neemt
deel aan privatisering, maar alleen Akhmetov koopt, 'grapte Kolomoisky
tegen de commissie, verwijzend naar de rijkste oligarch van Oekraïne.
In juni 2005 annuleerde de regering de privatisering van Kryvorizhstal, die
in 2004 voor $ 800 miljoen aan Pinchuk en Akhmetov was verkocht. In
oktober 2005 kocht het Indiase Mittal Steel de staalfabriek in een
herhaalde privatisering voor een recordprijs van $ 4,81 miljard.
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Kolomoisky betoogde dat andere staatsbedrijven die door de oligarchen
tegen lagere prijzen werden gekocht, ook opnieuw moeten worden
verkocht "door nationalisatie en onteigening."
Ukrnafta
Een van de belangrijkste troeven van Kolomoisky, een belang van meer
dan 40 procent in Ukrnafta, staat momenteel centraal in een grootschalig
bedrijfscon ict.
Viktoria Voytsitska, een wetgever van de Samopomich-partij, schreef in een
brief van 23 november 2015 aan de Fiscale Dienst dat Ukrnafta van
september 2014 tot oktober 2015 inkomsten had ontvangen ter waarde
van Hr 20 miljard en genoeg contanten had om belastingen te betalen.
Maar Ukrnafta heeft "opzettelijk" geen belasting betaald door het contante
geld te verbergen en het niet op zijn bankrekeningen te tonen, voegde ze
eraan toe.
Afgelopen december opende de Staat Fiscale Dienst een
belastingontduiking tegen Ukrnafta. De belastingschuld van Ukrnafta
bedroeg per 30 september H.22,2 miljard (of $ 478 miljoen), volgens
investeringsbank Concorde Capital.
Kolomoisky heeft de beschuldigingen ontkend en in plaats daarvan de
schuld gegeven aan regeringsfunctionarissen voor het afpersen van zijn en
andere bedrijven in het land.
Bovendien had Kolomoisky de betalingen van Ukrnafta's dividenden ter
waarde van Hr 2,4 miljard voor 2011-2014 geblokkeerd aan
staatseigendom Naftogaz, dat 50 procent in Ukrnafta bezit, voordat de
regering in maart 2015 een wet aannam om te voorkomen dat hij
aandeelhoudersvergaderingen belemmerde. Als gevolg hiervan werden de
dividenden later in 2015 uitgekeerd.
Timur Khromayev, hoofd van de National Securities Commission, zei in
januari dat het management van Ukrnafta ook sinds 2006 herhaaldelijk
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geen dividend had uitgekeerd aan niet-particuliere
minderheidsaandeelhouders.
Maar Kolomoisky beweert dat Ukrnafta de belastingschuld en de
dividenden niet kan betalen omdat deze verlamd zijn door Naftogaz,
waarvan hij zegt dat hij illegaal een grote hoeveelheid gas van het bedrijf
heeft ingenomen.
Begin juni diende Kolomoisky een rechtszaak van $ 4,67 miljard in tegen de
regering, op zoek naar compensatie voor het in beslag genomen gas.
Dit bedrag overschrijdt de Oekraïense begrotingsuitgaven voor veiligheid
en defensie in 2016, het derde oorlogsjaar in het land. De tegenstanders
van Kolomoisky zeggen dat dit haaks staat op de claims van de tycoon om
een patriot te zijn.
Oleksiy Shalaisky, hoofd van de anti-corruptiewaakhond van Nashi Groshi,
zei dat Kolomoisky jarenlang pro teerde dankzij zijn controle over de
meerderheid in handen van de staat Ukrnafta.
"Jarenlang was het het enige bedrijf dat alle aankopen kon doen zonder
tenders, omdat ze daarvoor een speciale wet hadden," zei Shalaisky. "Als
een gedeeltelijk staatsbedrijf was het ook verplicht om [koolwatersto en]
te verkopen tegen door de overheid gereguleerde prijzen, maar in feite
verkochten ze het zoals ze wilden."
PrivatBank-dilemma
Kolomoisky bezit ook de grootste bank van het land, een media-imperium
en het bijna-monopolistische passagiersvliegtuig van Oekraïne. Deze
hefboomwerking is voldoende om op zijn minst in paniek te raken of zelfs
de ineenstorting van hele industrieën te veroorzaken.
In juni 2014 begon de Nationale Bank van Oekraïne met het opruimen van
het banksysteem van het land van insolvente banken, waarvan vele
"pocketbanken" van oligarchen waren, gebruikt om spaarders te
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plunderen, centrale banken te her nancieren en illegale opbrengsten wit
te wassen.
Banken waarvan de aandeelhouders het kapitaal niet konden stimuleren,
werden gesloten. Maar de grootste uitdaging voor de hervorming van het
bankwezen is PrivatBank, dat zijn kapitaal met miljoenen dollars moet
verhogen.
De situatie bij PrivatBank heeft geleid tot maandenlange ruzie tussen haar
belangrijkste aandeelhouder Kolomoisky en Valeria Gontareva, de
gouverneur van de Nationale Bank van Oekraïne.
Ze konden het niet eens worden over hoeveel de oligarch in zijn bank zou
moeten investeren om hem overeind te houden.
“Het probleem is dat ze (Gontareva) op een dag praat over 128 miljard
hryvnia ($ 5,7 miljard) en de volgende dag zegt ze dat het 15 miljard ($ 678
miljoen) is. En vandaag heeft ze haar tong in haar kont gestoken omdat ze
niet weet wat ze vervolgens moet zeggen, 'zei Kolomoisky in een interview
met Politico in december 2015.
Critici zeggen dat Kolomoisky PrivatBank heeft gebruikt als hefboom als
onderdeel van een bredere poging om zijn zakelijke belangen te
beschermen.
Vanaf begin 2016 was Privatbank goed voor 21 procent van het
banksysteem van het hele land en 35 procent van de persoonlijke
deposito's van Oekraïne, zei Oleksandr Zholud, analist bij het Centrum
voor Economische Strategie.
Oleksandr Savchenko, president van het International Institute of Business,
zei dat het hele banksysteem zou instorten als Privatbank zou worden
gesloten.
"De betalingen die niet afkomstig waren van PrivatBank zouden naar
andere banken gaan, een reeks faillissementen zou beginnen en er zou
paniek ontstaan," zei hij. "Het opnieuw opstarten van het systeem zou
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ongeveer een of twee maanden duren; het verlies voor het BBP zou
ongeveer 2 tot 3 procent bedragen. "
Begin juni zei Gontareva in een interview met Ukrainska Pravda dat ze een
deal had gesloten met Kolomoisky op PrivatBank. "Hij heeft persoonlijke
garanties gegeven voor bijna al onze her nancieringen," zei ze. Het
herstructureringsplan vereist dat de Privatbank een massale hoeveelheid
leningen aan verbonden partijen vermindert en activa als onderpand
toebehoort aan de businessgroep van Kolomoisky.
Media-imperium
Kolomoisky bezit ook een van de grootste mediagroepen in het land - 1 + 1
Media, met als belangrijkste troef het populaire tv-kanaal 1 + 1. Critici
zeiden dat de oligarch zijn kanaal vaak gebruikt om zijn belangen te
verdedigen en een positieve dekking van politieke leiders te bieden in ruil
voor afwegingen of om zijn vijanden aan te vallen.
Een audio-opname die begin juli 2014 op een YouTube-video werd
geplaatst, bevat een man met een stem die lijkt op die van Kolomoisky die
naar verluidt instructies heeft gegeven aan Oleksandr Tkachenko, hoofd
van 1 + 1-media, om een campagne te starten tegen leider van Radical
Party Oleg Lyashko. In een interview met Novoye Vremya beweerde
Tkachenko dat Kolomoisky het personeel van het kanaal regelmatig
ontmoet, maar niet rechtstreeks van invloed is op de berichtgeving.
Kolomoisky gaf in zijn interview met lb.ua een gekwali ceerde ontkenning
om het kanaal onder druk te zetten. "In een primitieve, vulgaire zin, ik
zeker niet," zei hij.
Luchtvaartmonopolie
Een ander belangrijk voordeel is de controle van Kolomoisky over de lucht.
De luchtvaartsector in Oekraïne heeft een schok ervaren in 2013, toen een
van de twee grootste luchtvaartmaatschappijen van Oekraïne, Aerosvit,
failliet ging. Aerosvit was mede-eigendom van Kolomoisky.
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Vervolgens werd de markt gemonopoliseerd door Aerosvit's grootste
concurrent, Ukraine International Airlines, een bedrijf dat Kolomoisky
destijds overnam.

Mensen zitten op 30 mei 2013 op de luchthaven van Kiev, Boryspil, met uitzicht op een vliegtuig van de
Oekraïense internationale luchtvaartmaatschappijen van Ihor Kolomoisky. (UNIAN) (Ho elijkheid)

Mensen zitten op 30 mei 2013 op de luchthaven van Kiev, Boryspil, met
uitzicht op een vliegtuig van de Oekraïense internationale
luchtvaartmaatschappijen van Ihor Kolomoisky. (UNIAN)
Andriy Guck, een luchtvaartspecialist en advocaat, zei dat het
luchtvaartimperium van Kolomoisky ook Dniproavia, Dnipro Airport en
vrachtafhandelingsdiensten omvat.
De beschermingen van Kolomoisky hebben ook de luchthaven Boryspil van
Kiev geleid, wat aanleiding gaf tot beschuldigingen van lieverddeals voor
Ukraine International Airlines. "De industrie is nu in handen van één
persoon," zei Guck.
Grote eetlust
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Zelfs na het verwerven van grote delen van de Oekraïense economie, heeft
Kolomoisky nog steeds trek in nog meer overnames.
Het Parlement heeft een plan goedgekeurd om 450 staatsbedrijven in 2016
te privatiseren. Ondanks een mislukte veiling in juli waarbij geen biedingen
werden ingediend, hoopt het State Property Fund dit jaar nog steeds
Odesa Portside Plant, de grootste kunstmestfabrikant in Oekraïne, te
veilen.
Dit is een van de meest lucratieve onderwerpen van privatisering, en het
kan heel interessant zijn voor Kolomoisky, zeggen experts. In 2009 won hij
samen met zakenpartners een privatiseringsaanbieding met $ 625 miljoen
voor de fabriek, maar de veiling werd geannuleerd door
overheidsfunctionarissen, die een hogere prijs zochten.
Braginsky zei dat de rechtvaardigheid van de toekomstige privatisering van
de Odesa Portside Plant afhangt van het feit of de fabriek werd verkocht
aan bedrijven die banden hadden met Poroshenko's bondgenoot
Kononenko.
"(Kolomoisky) zal zichzelf niet het plezier ontzeggen om een paar miljard te
verdienen," zei politiek analist Viktor Nebozhenko.
De volgende golf
Politiek analist Vitaly Bala gelooft dat Kolomoisky en Poroshenko liever
vreedzaam en voor beide partijen voordelig samenleven zouden vinden.
Bewijs van een akkoord zou een situatie omvatten waarin Kolomoisky de
controle houdt over Ukrnafta, eigendom van PrivatBank en een belang in
Odesa Portside Plant verzekert.
Kolomoisky en Poroshenko 'zijn overlevenden uit de jaren negentig, waar
degenen die geen overeenstemming konden bereiken, niet in zaken
bleven. Degenen die een overeenkomst vonden, bleven drijven, 'zei Bala.
"Onze zogenaamde oligarchen hebben nogal wat oorlogen, maar ze leiden
niet tot slachto ers."
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In 2016 slaagde Kolomoisky erin zijn zakelijke belangen veilig te stellen en
de macht te herwinnen met behulp van zijn politieke invloed. Anders dan
in 2014 probeert de oligarch nu echter een lager pro el te houden.
Maar omdat hij avontuurlijk is, kan hij het snel vervelen om in de schaduw
te blijven en Poroshenko en zijn bondgenoten openlijk uitdagen, zei
Berezovets.
"Kolomoisky vangt de golf, hij gebruikt altijd kansen - wanneer zijn
tegenstanders het toestaan," zei Berezovets.
Terwijl de macht van Kolomoisky in 2014 zijn hoogtepunt bereikte,
"betekent dit niet dat hij in de toekomst geen nieuwe pieken zal hebben",
voegde Berezovets eraan toe.
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