
Tronskifte bland oligarkerna och Sundsvall har anledning vara bekymrad 

Kollapsen i Norilsk Nickel har skakat om i topplistan över Rysslands rikaste.  

För ett år sedan kontrollerade den ryske oligarken Oleg Deripaska tillgångar motsvarande 330 
miljarder kronor enligt det ryska veckomagasinet Finans som varje år listar de rikaste 
oligarkerna. Men tidningen tog inte hänsyn till hur Oleg Deripaska finansierat tillgångarna. 
 
”Under de senaste månaderna har affärsmannen varit uppslukad av intensiva men hittills 
framgångslösa försök att sanera miljardskulder”, skriver Finans som nu släpps årets topplista.  
 
Carnegies baneman Maths O Sundqvists miljardskuld motsvarar bara en halv procent av 
Oleg Deripaskas. 
 
I år gör Finans en mer försiktig bedömning av Oleg Deripaska, som halkar ner på en 
åttondeplats på topplistan över Rysslands rikaste. 
 
Istället har en Mikhail Prokhorov seglat upp som Rysslands rikaste man. Kanske är han 
därmed också landets mest eftertraktade ungkarl.  
 
Gruvmagnaten Mikhail Prokhorov sålde sina 25 procent i Norilsk Nickel till just Oleg 
Deripaska i april 2008. Sedan dess har företagets värde nästan raderats på Nasdaq i New York 
och RTS i Moskva. 
 
Oleg Deripaska, som var Rysslands rikaste 2007, äger aluminiumjätten Rusal tillsammans 
med just Mikhail Prokhorov. Det var genom Rusal som Oleg Deripaska köpte 25 procent av 
Norilsk Nickel. Aktierna i Norilsk Nickel användes som säkerhet för ett lån till Rusal 
motsvarande 35 miljarder kronor från den statskontrollerade ryska banken VEB. 
 
Det lånet räddade med något dygns marginal bland annat Rusals aluminiumsmältverk Kubal i 
Sundsvall från konkurs i höstas.  
 
Men aktierna är inte värda mycket. Norilsk Nickel kan därför komma att bli statligt – om inte 
Rusal först säljer sitt innehav. I så fall Kan Norilsk Nickel falla i händerna på ägare utanför 
Ryssland. 
 
Norilsk Nickel är inte det enda ryska storföretag som sökt statlig hjälp. 
 
VEB har fått mer än 360 miljarder kronor av ryska regeringen till en ”oligark-akut” som ska 
rädda ryska företag i kris. 
Den globala finanskrisen, fallande råvarupriser och en devalvering av rubeln med 35 procent 
har fällt Oligarkerna en efter en. Under 2008 har antalet dollarmiljardärer i Ryssland minskat 
från 101 till 49, enligt Finans, som släppte sin lista under måndagen, ett par månader innan 
konkurrenten Forbes listar de rikaste amerikanerna. 
 
Vinnare 

Rysslands rikaste 2008, miljarder 
kronor. 
 
• 117: Mikhail Prokhorov 
• 116: Roman Abramovich 
• 64: Vladimir Lisin 



• 63: Vagit Alekperov 
• 62: Suleiman Kerimov 
• 51: Mikhail Fridman 
• 42: Vladimir Potanin 
• 41: Oleg Deripaska 
• 38: Dmitry Rybolovlev 
• 38: Alisher Usmanov 

 
 

Förlorare 

De tappade mest bland Rysslands 
rikaste under 2008. 
 
• Sergei Polonsky, Mirax 
• Kirill Pisarev och Yury Zhukov, PIK 
Group 
• Ruben Vardanyan, Troika Dialog 
• Vyacheslav Kantor, Acron 
• Alexander Mamut, Polymetal 
 
Källa: Ryska veckomagasinet Finans 

 
 


