
4 herrar tillsammans har försnillat motsvarande hela den svenska statskulden 
på 1.100 miljarder kronor, rena James Bond läs hela storyn. 
 
 
 
Bernard Madoff en gång den mest välsedde herren på Wall Street där banker fån hela 
världen även från Sverige och inte minst svenska AP fonder och andra Internationella fonder 
samt en massa miljonärer vilka anförtrodde sina pengar till 10-20% ränta, resultatet blev 0 
kronor och en finanskrasch som heter duga. Han spekulerade bort 400 miljarder kronor. 
 
Richard Allen Stanford fd chef för Nasdaq, Stanford Investment Group vilken sponsrade 
cricket klubbar I världen, där finns folket med långt mer pengar än inom golfen. 
Pyramidspelet tog slut och 300 miljarder kronor är borta. Venezuelas ny kommunistiske 
regeringschef och en lång rad militärer tillhör dem som anförtrodde över 150 miljoner kronor 
och varifrån kommer dessa pengar? Knappast från lön?  
 
 
Arthur Nadel "Americas Top Ranked Money Manager" 2008, 200 miljarder kronor lyckades 
han försnilla i sitt pyramidspel. Han tog till flykten när sanningen kom i kapp, han tog ett litet 
plan, hoppade ut med fallskärm och lät planet störta. När Polisen inte hittade någon kropp 
började man leta och hittade honom på ön Antigua. FBI flög dit, kidnappade honom och 
visade upp honom inför media uppbådet i Miami, där FBI chefen med djup blick i kameran 
sa: vi hittar alla oavsett var ni gömmer er på jordklotet. 
 
 
Joseph Forte 
82 årige Richard Piccoli 180 miljarder kronor borta, han dömdes till 20 års fängelse och 
slipper se uppretade kunder som trodde i hans pyramidspel. 
 
Billion Coupons från Hawaii, kul och passande förnamn (?) för han försnillade over 300 
miljarder kronor, Billion Coupons som på seminarier för Döva gjorde reklam för sina 
investeringskonster och försbillade 90 miljarder kronor, allt enligt SEC-Regionchefen 
Rosalind Tyson som menar det är synnerligen grovt. 
 
En som arbeta med att jaga folk som är ansvariga för historiens största ekonomiska ”disaster” 
är Steven Philippsohn, Chairman för Commercial Fraud Lawyers Association,  
 
Det är en fråga om att återskapa ett förtroende och då måste de som är ansvariga för att 
folk som förlorat sin förmögenhet, sina pensioner straffas så att detta inte kan hända 
igen. Var finns motsvarigheten i Sverige, jasså det är ingens fel det bara blev så, jaha det 
kunde man väl tro? 
 
I länder som Antigua och Bermuda arrangera man nyval för att komma tillrätta med 
alla ”ekonomiska flyktingar” så att dessa kan köras ut ur länderna. 
 
 Det är oroligt i världen orskat av ett fåtal personer som spelat bort förmögenheter som 
överstige den sammanlagda svenska statsskulden I Mexiko och Ecuador står folk i kö för att 
ta ut sina pengar, rädda vad som rädda går. Även i andra Karibiska länder råder oro hur dessa 
kommer att drabbas av finanskraschen. 
 



Warren Buffert kommenterade nyligen: endast vid ebb kan man fastställa vilka som 
simmar näck. 
  
Det skall tilläggas att i USA har FBI över tusental managers i förvar vilka man 
förbereder åtal, och 20.000 väntar, enligt initierade källor. I UK har man satt igång en 
motsvarande klappjakt där flera Sir dubbade chefer sitter i förvar. I Tyskland ändrar 
man i dagarna på lagen så att man kan ställa chefer som bär ansvaret för spekulativa 
investeringar kan åtalas snabbare. 
 
 


