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Den hemmelige

klubben
I et nøye planlagt kupp ble milliarder
stjålet fra skattebetalere og aksjonærer.
Nå dras også en rekke norske selskaper inn
i korrupsjonsskandalen i den brasilianske
oljegiganten Petrobras.
Tekst Eskil Engdal og Morten Ånestad Foto André Liohn
Rio de Janeiro/Curitiba, Brasil/Oslo/Bergen

Onsdag 1. juli i år setter styreleder Geir Kjersem i

Bergen-firmaet LMG Marin seg i en bil i den brasilianske
byen Curitiba og kjører østover. Etter en drøy halvtime
svinger bilen inn på en anonym landevei omkranset
av tett vegetasjon og noen rekker med forkomne hus,
før den stopper foran en gitterport med væpnede vakter. Kjersem er kommet til det avsidesliggende fengselet Complexo Médico-Penal do Paraná, en oppbevaringsanstalt for narkodealere, sinnssyke, drapsmenn og
mafiamedlemmer.
Kjersem skal besøke sin venn og forretningspartner
– agenten og skipsmegleren Mario Goes. Goes er varetektsfengslet og anklaget for å tilhøre «Klubben» – et
korrupt nettverk av politikere, agenter, entreprenører
og oljedirektører som i årevis har svindlet den brasilianske oljegiganten Petrobras for milliarder. Da de to
møtes innenfor murene, legger Kjersem merke til at
den 76-årige Goes er fortvilet og medtatt, han hevder
han er uskyldig fengslet og klager over morderne og
seksualforbryterne han nå lever med.

– Mario Goes er en særdeles dyktig mann, og jeg er i
disse årene blitt relativt godt kjent med ham. Vi valgte
hans firma fordi han hadde norsk bakgrunn, skjønte
faget og var en kunnskapsrik, sjarmerende og intelligent mann, sier styreleder Geir Kjersem i LMG Marin i
dag.
I fengselet får de to tilbringe 25 minutter sammen,
Kjersem ber Goes være sterk og holde motet oppe. Idet
de skilles, omfavner de hverandre.

Hjemme i Brasil var suksessen hans godt synlig.
Han var nær venn og golfpartner med den mektige
Petrobras-direktøren Pedro Barusco, eide en privatjet
og bodde i en villa på en av Rios og hele Sør-Amerikas
mest ettertraktede adresser.
Da skipsdesignerne i LMG Marin bestemte seg for å
satse i Brasil, tråkket de lenge rundt hos de forskjellige
verftskundene uten å lykkes. I 2007 tegnet de en agentavtale med Mario Goes og Riomarine. Det norske selskapets avtale med Goes var «no cure, no pay» – ingen
NORGESVENNEN. Skipsingeniøren Mario Goes hadde forhåndsbetaling. I 2012 fikk LMG Marin sin hittil størinnledet karrieren på Horten Verft i den norske oljeal- ste kontrakt: ansvaret for fullstendig design av syv
derens spede begynnelse. Han husker ennå forferdel- boreskip for et verft nord i Brasil. Kontraktstildelingen
sen over å bli servert spekesild og kollegaenes skuffel- skjedde i åpen konkurranse med store, internasjonale
se da han som brasilianer ikke kunne spille fotball. På skipsdesignfirmaer.
midten av 80-tallet etablerte han det suksessrike skipsAgenten Mario Goes arbeidsdager var lange. Bare
megler- og agentselskapet Riomarine i Rio de Janeiro, noen utvalgte visste hva han holdt på med på kveldene.
ble senere salgsrepresentant for Anders Wilhelmsen og
hadde et bredt kontaktnett i det norske shippingmiljø- «OPERASJON BILVASK». Da politiet i Curitiba ifjor
et. Norge var Mario Goes’ andre hjemland.
innledet en etterforskning av en gammel kjenning,
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(1) TOPPENE. Entreprenørene Otavio Marques Azevedo (nummer to fra venstre) og Marcelo Odebrecht (foran til høyre) i det føderale politiets varetekt i juni i år. Da Odebrecht, eier
og leder av Latin-Amerikas største entreprenørselskap, ble arrestert, nådde korrupsjonsskandalen toppen av brasiliansk næringsliv. (2) DEN STØRSTE. Pedro Barusco tilsto korrupsjon
og betalte tilbake 100 millioner dollar. Tilståelsen sendte den tidligere Petrobras-direktøren over i historien som den enkeltpersonen som har mottatt mest i bestikkelser i Brasil. (3) NORGES
VENNEN. Agenten Mario Goes i retten i Curitiba i mai i år. Goes risikerte 15 års fengsel, men ble dømt til husarrest etter å ha tilstått. – Jeg har mange gode venner i Norge, sier han til DN.
(4) SVIK. Under «Operasjon Monaco» blir sjefen for Petrobras’ internasjonale avdeling, Jorge Luiz Zelada (i midten), arrestert siktet for svindel, hvitvasking og skattesvik.

valutahandleren Alberto Youssef, oppdaget de at han
hadde gitt en ny Range Rover Evoque i gave til en direktør i statsoljeselskapet Petrobras. Hvorfor kjøper en
pengevasker, som holder til i et bensinstasjonslokale
i Brasília, en luksusbil til en Petrobras-direktør? var
spørsmålet etterforskerne stilte seg.
Alberto Youssef hadde kommet seg ut av fattigdommen ved å smugle elektronikk og whisky over grensen fra
Paraguay til Brasil, etterhvert avanserte han til å frakte
svarte penger med privatfly og pansrede biler. Klientene
var noen av Brasils rikeste, selv var han en sjarmerende
og karismatisk seriekriminell som førte seg like ubesværet blant de nedrigste forbrytere som blant politikere og
de øverste sfærene av brasiliansk næringsliv.
I mars 2014 blir Youssef arrestert og satt i en celle i
det føderale politiets hovedkvarter i Curitiba. Det var
hans tiende arrestasjon.
– Han så på meg og sa: «Det jeg nå skal fortelle, kommer til å forandre republikken», forteller Youssefs forsvarsadvokat Tracy Reinaldet.

I to sammenhengende uker sitter Reinaldet og
hører Youssefs fortelling om hvordan et stort kriminelt nettverk svindlet Petrobras, verdens tredje største
oljeselskap målt i omsetning. Kartellet, som kalte seg
«Klubben», besto av representanter fra de største entreprenørselskapene i Brasil og kontrollerte anbudene ved
å betale bestikkelser til politikere og ansatte i Petrobras.
Petrobras-direktørene ble utnevnt av politikerne og
måtte betale bestikkelser for å bli sittende i stillingene.
Ifølge Youssef ble opptil tre prosent av verdien av de
korrupte kontraktene fordelt mellom ledende ansatte
i Petrobras, agenter og politiske partier. Utbyttet ble
plassert på anonyme kontoer i skatteparadiser eller
investert i privatfly, luksusbåter, kunst og eiendommer.
De siste tre årene hadde Youssef selv flyttet flere hundre millioner dollar til utenlandske bankkontoer, han
navngir 16 politikere og tre toppdirektører i Petrobras
og hevder både president Dilma Rousseff og tidligere
president Lula da Silva kjenner til korrupsjonsaffæren.
– Forsvarerteamet var de første til å skjønne at denne

saken var så stor og at den ville forandre Brasils politikk og få store konsekvenser for landets økonomi, sier
Reinaldet.
Youssef inngår en samarbeidsavtale med påtalemyndigheten for å få redusert straff og utløser den
største korrupsjonsetterforskningen i Brasils historie:
«Lava Jato» – «Operasjon Bilvask» – oppkalt etter bensinstasjonen hvor det hele startet.
Da politiet raider hjemmet til en Petrobras-topp, finner de en halv million dollar i kontanter. I en av hans
notatbøker kan etterforskerne lese følgende: «Å utrydde
korrupsjon er det endelige målet til dem som ennå ikke
har kommet til makt.» Da sjefen i et av de største entreprenørselskapene blir slept ut av luksusvillaen i håndjern og inn i avhør, gir han følgende forklaring: «Vi
kjørte ned en motorvei kalt Petrobras. Og der måtte vi
betale bompenger.»

KODENAVN «SABRINA». Petrobras-direktør Pedro
Barusco gjorde et solid inntrykk på de fleste han møtte.
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KorrupsjonssaKen i Brasil har satt
Både oss og våre underleverandører i en

svært vansKelig situasjon
Geir Kjersem styreleder i LMG Marin

– Han var en førsteklasses, trivelig kar. Ekstremt
oppegående, flink i faget og en meget behagelig mann å
ha møter med, sier styreleder Paal F. Nordgreen i norske
Nor-Ocean Offshore.
– Barusco var sjefen min da jeg jobbet i forskningsavdelingen i Cenpes Brasil. Han var ryddig og jobbet
mye. Han var veldig skikkelig og flink med folk. En fin
sjef, sier en annen nordmann som spilte squash med
Petrobras-sjefen.
Men også Barusco hadde en mørk hemmelighet. Han
var en av Klubbens viktigste administratorer.
I en omfattende tilståelseserklæring legger Barusco i
detalj ut om sin rolle i Lava Jato. I 2011 utlyste Petrobras
en anbudsrunde for 21 rigger som skulle bygges i Brasil.
Med en pris på 22 milliarder dollar var det den største
riggkontrakten i verden. Barusco var med på å styre prosessen der en rekke norske bedrifter skulle få store kontrakter som fremtidige underleverandører til verftene.
Klubben bestemte at det skulle betales én prosent i
bestikkelser til Petrobras-direktørene. Barusco selv var
den første som fikk kickback – 377. 000 dollar som ble
sluset til hemmelige kontoer i Sveits, ifølge ham selv.
På regneark førte Barusco nitid regnskap over hvordan bestikkelsene skulle fordeles, han introduserte de
andre kartellmedlemmene for sveitsiske banksjefer og
sørget for at «klubbmedlemmene» fikk kodenavn. Selv
kalte han seg «Sabrina» etter en ekskjæreste. Hans tidligere sjef i Petrobras, Renato Duque, fikk navnet «My
Way»; kassereren i regjeringspartiet PT, João Vaccari
Neto, ble «Ryggsekk», fordi han alltid bar rundt på en.
– Barusco var den smarteste. Da han forsto at han
kom til å bli fengslet, tok han kontakt og ville fortelle.
Han betalte tilbake 100 millioner dollar av bestikkelsene, sier politiadvokat Filipe Hille Pace i det føderale
politiet i Curitiba.
I avhør forteller Barusco at Mario Goes og Riomarine
var et av kartellets viktigste redskaper for å fordele
bestikkelser og vaske penger. Goes hadde samme rolle
som pengevaskeren Alberto Youssef og var den som
mottok bestikkelser fra private selskaper og betalte dem
videre til Petrobras-toppene. Barusco forteller at Goes
jevnlig ga ham ryggsekker med kontanter. Gjennom

selskapet Riomarine hadde Goes, ifølge Barusco, laget
fiktive kontrakter og vasket tresifrede millionbeløp via
kontoer i Sveits.

for skipstransaksjoner er rundt én prosent av verdien.
På grunn av den store kontrakten i dette tilfellet, ligger
den avtalte kommisjonen med Riomarine på under 0,2
prosent av verdiskapingen. Hverken verftskunde AtlanBRYTER SAMMEN. I Curitiba blir den aldrende Mario tico Sul eller vi har hatt noen form for beskyldninger
Goes svakere og svakere. Til slutt, fire uker etter besøket rettet mot oss, sier Kjersem.
– Hva tenkte du da du hørte at Mario Goes var korrupt?
fra Norge, bryter han gråtende sammen og tilstår. «Jeg
trodde aldri det ville oppstå problemer rundt denne akti– Jeg ble svært overrasket, men jeg skjønte etterhvert
viteten, da så mange mennesker og regjeringens eget at han ikke satt i fengsel for speidertalentet sitt, sier
parti dro nytte av den,» sier Goes i en av sine forklaringer. Kjersem.
Etterforskerne mener Goes-selskapet Riomarine ble
Mario Goes blir dømt til å betale tilbake drøye 70 milbrukt til å vaske bestikkelser. Da LMG Marins Geir Kjer- lioner kroner og får ett og et halvt års husarrest i luksem besøkte Curitiba, avga han en vitneforklaring om susvillaen i Rio de Janeiro. Der må han bære elektroGoes.
nisk fotlenke og får ikke ta mot andre besøkende enn
– Jeg ble bedt av Goes’ familie om å komme til Brasil nærmeste familie og sin advokat.
for å vitne. De var fortvilte fordi hans virke ble fremstilt
– Etter forholdene står det bra til. Jeg skulle gjerne
ensidig negativt. Jeg kjenner den hvite siden av hans fortalt, men jeg har undertegnet en kontrakt med polivirksomhet. Det han har foretatt seg på kveldene, har tiet om at jeg ikke får lov til å snakke med pressen, sier
vi ikke hatt kjennskap til, og det hele kom som en stor Mario Goes på telefon til DN.
overraskelse. Hans mørke side får andre bedømme, sier
Kjersem.
MILLIONER TIL SKATTEPARADIS. Det var et av de
På grunn av Petrobras-skandalen har LMG Marin største øyeblikkene Arne Smedal hadde opplevd. I seprundt 100 millioner kroner utestående hos verftet Atlan- tember 2007 satt Sevan Marine-gründeren på første rad
tico Sul. Kontraktsarbeidet med verftet var 95 prosent fer- i kongresspalasset i Aracaju, side om side med presidig da korrupsjonssaken eksploderte. En vesentlig del av dent Lula, den norske ambassadøren til Brasil og store
de utestående beløpene skal videre til LMG Marins egne deler av Petrobras’ direktørsjikt. Arendal-selskapet
underleverandører. Disse venter fortsatt på oppgjør.
skulle døpe sitt første boreskip, «Sevan Piranema».
Blant de 1200 gjestene i kongresspalasset satt også
– Vi forsøker å finne ut hva vi skal gjøre. Korrupsjonssaken i Brasil har satt både oss og våre underleverandø- livsnyteren, kunstsamleren og skipsingeniøren Raul
Schmidt. Han hadde jobbet i fem år som Brasil-direkrer i en svært vanskelig situasjon, sier Kjersem.
LMG Marin har betalt mellom ti millioner og 15 milli- tør for Sevan Marine. Etter at han sluttet i 2006, begynte
oner kroner i agentprovisjon til Mario Goes. Pengene ble han som agent for det norske selskapet. Under dåpen
betalt til selskapets brasilianske konto etter avtale. Goes har Schmidt god grunn til å heve glasset. Han har mye
hevdet i retten at han var usikker på om pengene fra av æren for milliardkontrakten med Petrobras.
LMG Marin gikk videre til «korrupsjonskontoen» i Sveits.
Ifølge brasiliansk politi var Raul Schmidt i 2007 et
– Hvor sikker er du på at han ikke har tatt noen av betrodd medlem av Klubben – kartellet som svindlet
LMG Marins penger og sendt steder han ikke skal?
den brasilianske oljegiganten.
– Det tror jeg ikke, men jeg vet det heller ikke. FirSchmidt bar på flere hemmeligheter. Han hadde allemaer som vårt, som arbeider mye internasjonalt, må rede signert kommisjonsavtaler som skulle gjøre ham
i hovedsak beskytte oss ved å etablere en transparent rik. Sevan Marine forpliktet seg til å betale prosenter
og sporbar representasjonsavtale som ligger innen- av flere milliardkontrakter til agenten og megleren
for vanlige markedsvilkår. Normal meglerkommisjon Schmidt. I henhold til kontraktene overfører Sevan
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ETTERFORSKEREN.
Politiadvokat Filipe Hille
Pace etterforsker million
overføringer norske Subsea 7
har gjort til agenter som
beskyldes for å ha hvitvasket
milliarder av kroner.

LIKHET FOR LOVEN.
I fengselet utenfor byen
Curitiba soner et titall
toppsjefer sammen med
narkodealere og mordere.

TØFFE TIDER. Maler og
favelabeboer Willam Jesus
mistet jobben på skipsverftet
som en følge av Petrobras
skandalen. Nå lever han,
kona Mariana og barna
Matias og Wallace av
Jesus’ tilfeldige jobber.
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HOVEDVITNET. Den seriekriminelle pengeveksleren Alberto Youssef beskrives som manipulerende
og karismatisk. Etterforskningen av Youssefs affærer ledet politiet videre til Petrobras-toppene.

Marine og senere Sevan Drilling de neste åtte årene
rundt 300 millioner kroner til selskaper på De britiske
jomfruøyene. I 2010 har Schmidt samlet hele pengestrømmen fra Arendal-selskapet i sitt eget skatteparadisselskap, Global Offshore Services. Men hvor endte
millionene Sevan-selskapene sendte til Schmidts selskap? Og hvem kontrollerer egentlig selskapet på De
britiske jomfruøyene?
Raul Schmidt ble i august i år siktet for medvirkning til korrupsjon knyttet til en riggavtale mellom
Petrobras og et amerikansk selskap.

«PROJECT BLUE». Mens styreleder Siri Hatlen i Sevan

Marine er på vei til Den Norske Turistforenings årsmøte på fjellet Møysalen i Nordland i juni i år, får hun en
ubehagelig melding fra Advokatfirmaet Selmer. Fra en
brasiliansk kollega har en av Selmers advokater fått vite
at norske Sevan Marine er nevnt i forbindelse med Lava
Jato-skandalen. En brasiliansk avis skriver at Raul Schmidt, selskapets tidligere direktør og agent, er tett knyttet til korrupsjonsmistenkte Petrobras-direktører.
For Siri Hatlen er Raul Schmidt et helt ukjent navn.
Selskapet Sevan Marine har ikke lenger noen virksomhet i Brasil.
– Jeg hadde ingen kjennskap til disse forholdene,
som ligger tilbake i tid, og ble svært overrasket. Påstander om korrupsjon er noe av det mest krevende og
alvorlige et styre kan få på bordet, og vi satte umiddelbart i gang arbeidet med å sikre dokumenter og elektroniske data samt etablere oversikt over fakta. Parallelt

Å kun sitte her
hjemme i norge og gjøre
granskerjobben,

er i beste
fall naivt

Nicolai Skridshol advokat i
PricewaterhouseCoopers’ granskingsenhet

varslet vi Oslo Børs, Økokrim og forberedte informasjon
til markedet, sier Siri Hatlen.
Selmer får oppdraget med å granske påstandene og
gir undersøkelsen kodenavnet «Project Blue». Advokatene på Tjuvholmen i Oslo har lenge vært forberedt på
at Lava Jato-skandalen kan forgrene seg til Norge.
De neste månedene finkjemmer korrupsjonsjeger
Helge Kvamme Sevans arkiver og elektroniske data og
finner et mønster: bruk av agenter som har nær kontakt
med Petrobras-direktører involvert i Lava Jato, millioner til skatteparadisselskaper og utenlandske kontoer
og skyhøye agentkommisjoner. Sporene etter de rundt
300 millionene Sevan-selskapene har betalt, stopper i
en trust i Panama. Ingen i Sevan-ledelsen erkjenner å
ha gjort noe straffbart. Da Kvamme i august møter Raul
Schmidt på det luksuriøse Sofitel-hotellet i Lisboa, nekter den brasilianske agenten å ha deltatt i bestikkelser.
Selmer konkluderer med at det «er mer sannsynlig
enn ikke at uregelmessige utbetalinger fant sted».
Samme dag konklusjonen blir offentlig, sikter Økokrim Sevan-gründeren Arne Smedal i det som kan bli
norgeshistoriens største korrupsjonssak.
– Jeg har gitt den informasjonen jeg har angående
denne saken til Økokrim, og jeg vil fortsette å bidra så
godt jeg kan til sakens opplysning. Men jeg finner det
ikke riktig å uttale meg til pressen på grunn av den
pågående etterforskningen, sier Smedal i dag.
– Flere europeiske selskaper, herunder de norske oljeserviceselskapene som etterforskes av Økokrim, mistenkes for å ha betalt bestikkelser for å oppnå lukra-
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PLOTTET
▶ 2004
En gruppe på 16 store entreprenørselskaper
danner et kartell for å sikre at medlemmene
kan vinne de største kontraktene med
oljeselskapet Petrobras. Anbudene ble
økt urettmessig med 20 prosent.

«LAVA JATO» I TALL
941
4
85

rettslige prosesser
iverksatt

avtaler om strafferabatt
inngått med selskaper

henvendelser om
bistand fra utlandet

35 tiltaler tatt ut mot 173 personer
for følgende forhold: korrupsjon,
brudd på finanslovgivningen,
narkotikasmugling, organisert
kriminalitet, hvitvasking

626 ÅR, 5 MÅNEDER OG 15 DAGER
75 domfellelser med straffer på tilsammen 626 år, fem måneder og 15 dager

Innad i kartellet ble det på forhånd
bestemt hvem som skulle «vinne»
anbudet. Opptil tre prosent av kontraktsverdien ble betalt som bestikkelser til
Petrobras-direktører og politikere.
Påståtte lovbrudd omfatter
bestikkelser for 6,4 milliarder
reais – 14,2 milliarder kroner
Ifølge brasilianske påtalemyndigheter
skal entreprenørselskaper ha betalt så
mye som 800 millioner dollar til politisk
oppnevnte Petrobras-direktører i bytte
mot lukrative kontrakter for selskapet.

Petrobras-direktørene skal via agenter ha
kanalisert deler av pengene til politiske
partier. Pengene ble hvitvasket gjennom en
rekke selskaper i skatteparadiser og endte
på kontoer i land som Sveits og Monaco.

tive kontrakter med Petrobras. Det er viktig at ikke
bare mottagerne av bestikkelsene straffeforfølges i
Brasil, men at også de europeiske selskapene som tilbyr bestikkelsene, risikerer straffeforfølgelse, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.
Advokat Ellen Holager Andenæs representerer Raul
Schmidt i forbindelse med spørsmål som er reist rundt
hans avtale med Sevan.
– Saken etterforskes av Økokrim, og min klient finner det mer korrekt å besvare spørsmål fra Økokrim
enn fra pressen. Han vil imidlertid gi uttrykk for at
beskyldningene som er rettet mot ham er bygget på en
uriktig fremstilling av hans avtale med Sevan. Min klient vil besvare alle spørsmål Økokrim ønsker å stille
ham, skriver Holager Andenæs i en epost.

KREVENDE LANDSKAP. Rio de Janeiro har fått en ny

type besøkende du aldri ser på Ipanema-stranden: En
strøm av advokater og etterforskere kommer for å dukke
ned i kloakken av penger og kontrakter fra Petrobras.
– Jeg har aldri vært borti et så krevende landskap
som Brasil.
Advokat Nicolai Skridshol i PricewaterhouseCoopers’
granskingsenhet er en av de norske advokatene som
har jobbet lengst som korrupsjonsjeger i Brasil.
– Jeg er trolig den eneste norske granskeren som har
vært inne i Petrobras-bygget og utfordret lederne der.
De syntes å være vant til å gi compliance-presentasjoner uten nevneverdig dybde, det virket som de visste
at besøk var kortvarige og forsøkte seg med forskjellige

Flere private fond og stiftelser har
saksøkt Petrobras i forbindelse
med korrupsjonsskandalen

14,5 MILLIARDER REAIS
– vel 32 milliarder kroner – kreves tilbakebetalt.

Påtalemyndigheten har
bedt høyesterett etterforske
34 sittende politikere.

35 tilståelsesavtaler – samarbeid
mot strafferabatt – inngått.

1,8 MILLIARDER REAIS
– fire milliarder kroner – er tilbakebetalt som endel av avtalene om å
samarbeide med påtalemyndigheten i bytte mot strafferabatt.

former for utpsyking og hersketeknikker. Da gjelder det
å holde hodet kaldt og bli så lenge oppdraget krever det,
sier Skridshol.
PwC-granskeren varsler alltid kolleger før han går inn
i og etter at han kommer ut fra alvorlige møter, og deler
alltid informasjon om sakene, slik at han ikke sitter
alene med sensitiv informasjon. Når situasjonen krever det, bestiller han ikke taxi på hotellet, men praier på
gaten for at ingen skal vite hvor han bor.
– Det er viktig å tenke sikkerhet, uten å se spøkelser
på høylys dag. Samtidig må man ikke tro at alle mennesker bare vil deg vel, sier han.
Skridshol gransker blant annet agentavtaler og
bidrag til politiske partier og enkeltstående politikere
og er blant advokatene i Norge som kjenner Lava Jatosaken best.
– Mange norske selskaper kjøper seg falsk trygghet ved å la et norsk advokatfirma sitte og gå gjennom
mange kontrakter. Men jeg har aldri sett en kontrakt
hvor det står «dette er en korrupt avtale». Å kun sitte
her hjemme i Norge og gjøre granskerjobben, er i beste
fall naivt. Du må være i Brasil og ha fysiske møter. Du
må utfordre, ta i bruk kompetanse fra både brasilianske
og norske eksperter når du skal utfordre meget ressurssterke miljøer, sier Skridshol.

AGENTEN BAK MASKEN. I 2009 fikk den hemmelig-

hetsfulle, brasilianske agenten Julio Faerman en solid
utbetaling fra det Kristian Siem-kontrollerte selskapet
Subsea 7. På et av de få bildene som eksisterer av Faer-

360 aksjoner – ransakinger eller
pågripelser – gjennomført

man, er han skjult bak en venetiansk karnevalsmaske.
På kontoutskrifter i sveitsiske banker gikk han ifølge
Pedro Barusco under kodenavnet «Batman».
77-årige Julio Faerman var en mann som visste hvordan han skulle ta seg frem i den brasilianske oljeindustrien. Han var kjent for sine omfattende nettverk
og kom og gikk som han ville i Petrobras’ hovedkvarter. I sin edsvorne vitneforklaring forteller Barusco at
Julio Faerman, som agent for det nederlandske boreselskapet SBM Offshore, i årevis foret Barusco med bestikkelser, penger som blant annet gikk videre til president
Dilma Rousseffs valgkamp. I løpet av noen år håver Faerman inn 139 millioner dollar i agenthonorarer.
I et rettsforlik i 2014 pålegges SBM å betale 240 millioner dollar i bot for korrupsjon i blant annet Brasil.
Nederlandske myndigheter konkluderte med at selskapets agent hadde bestukket brasilianske politikere.
Da brasiliansk politi begynner å interessere seg for
Julio Faermans rolle i Klubben, befinner Faerman seg
i London. Først da den brasilianske kongressen truer
med å utstede en internasjonal arrestordre, stiller
han til høring i en parlamentskomité i Brasília, uten å
erkjenne korrupsjon.
Etter det DN kjenner til, har Faerman nå inngått en
hemmelig tilståelsesavtale med påtalemyndigheten i
Rio de Janeiro.
– På grunn av en konfidensialitetsavtale jeg har inngått med brasilianske myndigheter, kan jeg ikke svare
på noen av dine spørsmål, skriver Faerman i en epost
til DN.
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Vi er ikke anklaget for noe og er ikke
kjent med at SubSea 7 eller acergy har

foretatt Seg noe uloVlig
Kristian Siem styreleder i Subsea 7

ETTERFORSKES. – Julio Faerman er sentral i Lava
Jato-etterforskningen, sier Filipe Hille Pace.
Pace er en av de 50 politiadvokatene og etterforskerne
som jobber heltid med Operasjon Bilvask. På kontoret
i tredje etasje i politihuset i Curitiba undersøker Pace
millionoverføringer fra norske Subsea 7 til agenter som
beskyldes for å ha hvitvasket milliarder av kroner og
bestukket politikere og Petrobras-topper. I granskingen
inngår en overføring på 5,3 millioner dollar, rundt 45
millioner kroner, fra Subsea 7 til et selskap eid av agenten Julio Faerman i 2009.
– Vi er ikke anklaget for noe og er ikke kjent med at
Subsea 7 eller Acergy har foretatt seg noe ulovlig. Det er
viktig for meg å understreke at Subsea 7 har nulltoleranse for korrupsjon, sier selskapets styreleder Kristian Siem.
Om overføringen til Julio Faerman sier Siem følgende:
– Betalingen fant sted som en del av en normal operasjon for tjenester over lengre tid i henhold til avtale.
– Hvilke kommentarer har dere til etterforskningen
i Brasil?
– Vi respekterer myndighetenes etterforskning av
mulig korrupsjon, sier Siem og legger til at han ikke har
annet enn offentlig informasjon om Julio Faerman og
hans rolle i Lava Jato og derfor ikke kan kommentere
saken ytterligere. Siem bekrefter at Subsea 7 har hatt
kontakt med myndighetene og bidratt med informasjon i saken.
LOBBYISTEN. På 1980-tallet var Joao Augusto Rezende

Henriques direktør for Petrobras’ datterselskap Brasnor i Norge og bodde i Oslo. Til tross for solide politiske
kontakter i Brasil og stor innflytelse i Petrobras, klarte han aldri å klatre helt til topps i statsoljeselskapet. I
stedet etablerte han en lukrativ konsulentvirksomhet,
bygde seg et 500 kvadratmeter stort hus i Rio de Janeiro
og ble kjent for å slå om seg med mye penger. På dagene var han ofte å se på Copacabanas mest fancy hoteller, gjerne sammen med tidligere Sevan-direktør Raul
Schmidt. Ifølge brasiliansk politi presset de to agentene utenlandske riggselskaper for bestikkelser. Ferske dokumenter beslaglagt av etterforskerne i Curitiba viser også at selskapet Acergy, nå en del av Subsea 7,

i 2007 skal ha betalt vel en million dollar til blant andre
Joao Augusto Rezende Henriques.
– Senere skal pengene ha blitt betalt videre til en
bankkonto i Monaco kontrollert av sjefen for Petrobras’
internasjonale avdeling, Jorge Luiz Zelada, sier politiadvokat Filipe Hille Pace.
I juli i år blir Zelada arrestert, siktet for svindel, hvitvasking og skattesvik. Noen måneder senere, under «Operasjon Ingen Søvn», blir Henriques arrestert og siktet for de
samme forholdene.Henriques inngår en tilståelsesavtale.
På spørsmål om hvilke undersøkelser Acergy og Subsea 7 gjorde av agentene Henriques og Faerman, svarer
Kristian Siem:
– I henhold til selskapets policy er agenter gjenstand
for en due diligence før de blir engasjert. Det er også
inntatt i kontraktene at vi pålegger at agenten følger
landets lover, sier Siem.

I VILLREDE. Da brasiliansk politi begynner å etterfor-

ske Julio Faermans kundeportefølje, finner de et annet
norsk selskap, Lillesand-bedriften Vertech.
– Vi var i villrede da vi gikk inn i Brasil. Det var et
ukjent land, systemet var ukjent og språket var ukjent.
Så ble vi kjent med Julio Faerman etter tips fra en
annen bedrift her på Sørlandet. Vi møtte ham bare én
gang, det var en eldre herremann som hadde bakgrunn
fra Petrobras, sier daglig leder Inge Vaksvik i firmaet
som er verdensledende på utskifting av fakkelbrennere
med helikopter på olje- og gassinstallasjoner.
Vertech har betalt i underkant av en million kroner
i agentprovisjon til Julio Faermans selskap Oildrive.
Pengene ble overført til en brasiliansk konto.
– Julio Faermans sønn informerte oss om at det var
rettet alvorlige beskyldninger mot hans far. For oss var
det uholdbart å forholde oss til et slikt selskap. Vi har
nulltoleranse for korrupsjon, men problemet er selvfølgelig at vi ikke har kontroll på hva agentene bruker
pengene på, sier han.
Vertech etterforskes ikke i forbindelse med korrupsjonsskandalen i Petrobras, men har sagt opp avtalen
med Oildrive.
– Det er helt surrealistisk å bli surret inn i en sak som
dette, sier Vaksvik.

MOTORHAVARI. Finnes det en sammenheng mellom
Julio Faerman og noen motorer som står lagret utenfor Bergen?
En milliardkontrakt mellom britiske Rolls-Royce og
det brasilianske verftet Atlantico Sul var en velkommen
julegave for de ansatte ved Rolls-Royces norske datterselskap Bergen Engines. Fabrikken på Hordvikneset nord for Bergen skulle levere motorene til syv rigger som i neste omgang skulle gå inn på kontrakt for
Petrobras.
Nå, tre år etter, står over halvparten av motorene på
kaien på Hordvikneset. Byggingen av riggene ved det
brasilianske verftet er stoppet helt opp. Og enda verre:
Bergen Engines’ eier, Rolls-Royce, er selv trukket inn i
korrupsjonsetterforskningen.
I sin tilståelsesavtale hevdet den snakkesalige
Petrobras-direktøren Pedro Barusco at han personlig
mottok 200.000 dollar fra Rolls-Royce. Den britiske avisen The Guardian avslørte senere at den korrupsjonsmistenkte agenten Julio Faerman inngikk en agentavtale med det britiske industrikonsernet vel et halvt
år før motorkontrakten ble undertegnet.
– Vi kan bekrefte at vi samarbeider med myndighetene i Brasil i forbindelse med deres undersøkelser, men
kan dessverre ikke si noe mer om hva dette samarbeidet inkluderer. Vi vil alltid samarbeide med de myndigheter som ber om det. Forøvrig har Rolls-Royce gjentatte ganger tydelig sagt at vi ikke tolererer noen form
for brudd på god forretningsskikk, uansett land, sier
kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk i
Rolls-Royce Marine.
DELEGASJONEN. Det er november 2015, og en norsk

næringslivsdelegasjon med kronprins Haakon og
næringsminister Monica Mæland i spissen besøker et
Brasil preget av politisk kaos, korrupsjon, oljeprisfall
og skyhøy arbeidsledighet. I horisonten, i den blålige
disen utenfor hotellet Copacabana Palace ligger rigger
og skip stille og uvirksomme.
– Dette er et land i en kritisk situasjon, sier Monica
Mæland til DN.
– Den ene årsaken er korrupsjon, som har vært og
fortsatt er en stor sak, først og fremst i Petrobras,
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ETTERFORSKES. – Vi
respekterer myndighetenes
etterforskning av mulig
korrupsjon, sier styreleder
Kristian Siem i Subsea 7.

Norsk visitt. Under
et statsbesøk til Brasil i
november besøkte kronprins
Haakon et av Petrobras’
forskningssentre. – Vi har
et positivt fokus på hva vi
kan få til, sier han.
foto: andré pedersen

SIKTET. For Sevan-gründer
Arne Smedal var selskapets
gjennombrudd i Brasil i
september 2007 et av hans
livs store øyeblikk. I dag er
han siktet for korrupsjon.
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(1) BAK MASKEN. Den hemmelighetsfulle agenten Julio Faerman hadde oppdrag for flere norske selskaper. På kontoer i Sveits gikk han ifølge vitneforklaringer under
kodenavnet «Batman». (2) FRA TOPP TIL BUNN. I januar 2015 blir tidligere Petrobras-direktør Nestor Cerveró arrestert, mistenkt for blant annet å ha en skjult formue i utlandet.
Cerveró blir senere dømt til 12 års fengsel. (3) DOMMEDAG. Tidligere Petrobras-direktør Renato Duque blir arrestert under «Operasjon Dommedag». (4) SIKTET. Tidligere Sevandirektør Raul Schmidt mistenkes av brasiliansk politi for å være medlem av kartellet som svindlet oljegiganten Petrobras. I Brasil er han siktet for medvirkning til korrupsjon.

kombinert med den økonomiske nedgangen i oljeog gassindustrien, sier Mæland.
På brasiliansk sokkel er 25 prosent av alle skip norskeide. Norske næringslivsinvesteringer i Brasil utgjør
rundt 175 milliarder kroner.
I kronprins Haakons samtaler er ikke Lava Jatoskandalen noe tema.
– Jeg er jo klar over at det er en sak som foregår. Men
det er ikke noe vi gjør til et tema på denne turen, og det
er ikke noe jeg går inn på eller kommenterer på mine
møter. Det blir tatt på andre nivåer og i andre fora. Vi
har et positivt fokus på hva vi kan få til, sier kronprins
Haakon til DN.
I guvernørpalasset i Rio de Janeiro spiser kronprinsen og hans følge lunsj med guvernør Luiz Fernando
Pezão. Da brasiliansk høyesterett i mars offentliggjorde
en liste med 49 politikere som skulle etterforskes i forbindelse med Lava Jato, var Pezãos navn med. Guvernøren har nektet skyld.
Etter lunsjen fortsetter kronprinsen og næringsmi-

nisteren til Petrobras’ forskningssenter Cenpes. Det
ambisiøse byggeprosjektet ble dobbelt så dyrt som budsjettert. Ifølge den korrupte Petrobras-direktøren Pedro
Barusco skyldtes mye av dette bestikkelser som ble
kanalisert gjennom Mario Goes.
Utenfor inngangen til Cenpes henger det norske flagget. Og et fillete banner med teksten «Ut med de korrupte og de korrumperte. Leve Petrobras og dets arbeidere.»

KORRUPSJONENS PRIS. – Det er de fattige som må

betale prisen. Jeg kjenner at det gjør meg skikkelig forbannet, sier Snorre Holand.
Vi sitter i en bil på vei til Bancários-favelaen i Rio
de Janeiro hvor nordmannen Snorre Holand gjennom organisasjonen Futuro Rio driver skolen Casa
Noruega.
– Se hvordan høytstående politikere og direktører bor
og hvordan de beriker seg. Men når all den jævla korrupsjonen kommer til overflaten, sendes regningen til dem
som ikke har noen ting. I 10–12 år har Brasil forsøkt å

bygge en middelklasse, nå gå det motsatt vei, sier Holand.
I de dunkle, uoversiktlige labyrintene i favelaen frakter nå Futuro Rios medarbeidere matkasser til de verst
stilte familiene. Etter Petrobras-skandalen varsles det
store nedskjæringer i sosiale tiltak.
Inntil november ifjor var flere hundre menn i favelaen ansatt i det tradisjonsrike skipsverftet Eisa. Da den
28 år gamle maleren William Jesus møtte på jobb en
fredag morgen, var gitterporten inn til verftet stengt og
adgangskortet dødt.
– Vi ble møtt av en mann fra HR-avdelingen som fortalte at vi ikke lenger hadde jobb. Byggingen av syv skip
for Petrobras var kansellert, verftet måtte stenge. Mange
har ennå ikke fått den utestående lønnen, sier William
Jesus.
I dag lever han på tilfeldige jobber. Tall fra FN beregner at korrupsjonen koster Brasil 50–60 milliarder dollar
i året.
– Jeg håper de korrupte vet hvor mange familier de
har ødelagt livet til.
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Nå prøver vi å få alle
parter i sakeN dømt:

politikere,
eNtrepreNører,
ageNter og
direktører
Paulo Galvao «Lava Jato»-etterforsker

APOKALYPSENS RYTTERE. Utenfor det føderale poli
tiets hovedkvarter i Curitiba henger et banner som
reklamerer for den ukentlige auksjonen over luksus
biler beslaglagt fra korrupte direktører. På en celle i
glassbygningens første etasje sitter Alberto Youssef,
mannen som startet det hele. Han tilbringer 20 timer
på cellen, men har fått noen fordeler som en liten radio
og en tv. I mars 2017 er han en fri mann.
– Vi holder ham her fordi han er vår viktigste kilde,
sier Filipe Hille Pace, politiadvokaten som også gran
sker transaksjoner i Subsea 7.
I Brasil ble det tidligere sagt at det bare var de tre
pene som måtte i fengsel: pobre, preto, puta – fattig,
svart, prostituert. I fengslet utenfor Curitiba sitter nå et
titall av hovedpersonene i Lava Jatoskandalen.
– Vi kan ikke referere til de norske forbindelsene i
Lava Jato, da de fortsatt er under etterforskning, sier
Paulo Galvao.
Han tilhører Lava Jatos innsatstyrke – ni unge advo
kater som leder korrupsjonsetterforskningen. I brasili

ansk presse blir gruppen, med en gjennomsnittsalder
på 36 år, omtalt som «Apokalypsens ni ryttere».
– Tidligere er nesten ingen blitt dømt for i korrupsjon i
Brasil. Politikere har hatt immunitet mot rettsforfølgel
se. Nå prøver vi å få alle parter i saken dømt: politikere,
entreprenører, agenter og direktører.
Galvao har etterforsket flere av agentene som er
dømt.
– De trengte agentene for å få vasket pengene. Agen
tene brukte stråselskaper, falske eller oppblåste kon
trakter, og det var de som overførte pengene til politi
kere eller Petrobrasdirektørene.
– Hva risikerer internasjonale selskaper ved å bruke
disse agentene?
– De vet at bruken av disse agentene kan ende i kor
rupsjon. I de fleste tilfellene var selskapene klare over
at agentene betalte bestikkelser. De kunne stoppet dem,
men de gjorde det ikke, sier han.
– Hver tilståelse bringer nye saker. Vi etterforsker flere
utenlandske selskaper, flere kongressmedlemmer og

brasilianske statsselskaper. Vi samler fortsatt beviser, og
det kommer til å ta oss tre til fem år å etterforske det vi
allerede har på bordet. Saken blir bare større og større …●
eskil.engdal@dn.no
morten.anestad@dn.no
◆◆◆
Tidligere Sevan Marindirektør Raul Schmidt represen
teres av advokat Ellen Holager Andenæs i forbindelse
med spørsmål som er reist rundt hans avtale med Sevan.
– Klienten har også engasjert advokatfirmaet DLA
Piper, som vi har et samarbeid med. Bakgrunnen er at
vår klient ønsker bistand til å få oppfylt kontraktsfor
pliktelsene Sevan har overfor ham. Dette på bakgrunn
av at Sevan har stanset kontraktfestede utbetalinger
uten rettmessig grunn. En slik opptreden fra vår kli
ent vitner ikke akkurat om at kontraktene er en del av
et korrupsjonsopplegg, skriver Holager Andenæs i en
epost.

