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100 Najbogatszych Polaków wg Forbes
25.02.2018.

W najnowszym wydaniu magazynu "Forbes" ukazał się najnowszy ranking najbogatszych Polaków.

To absolutny rekord Listy 100 Najbogatszych Polaków &bdquo;Forbesa&rdquo;. Nigdy jeszcze nie było aż
tak wielu posiadaczy majątku wartego więcej niż miliard złotych. Pierwszy raz w historii aż sześciu z
polskich miliarderów znalazło się na liście najbogatszych ludzi świata przygotowanej przez amerykański
magazyn &bdquo;Forbes&rdquo;. Oto Lista 100 Najbogatszych Polaków 2018.

&bdquo;Proces bogacenia się rodzimego biznesu najlepiej widać z kilkuletniej perspektywy: jeszcze pięć,
sześć lat temu mieliśmy ledwie kilkunastu miliarderów, a po kryzysowym 2008 roku nie zdołali oni
wypełnić całej pierwszej dziesiątki", pisze w &bdquo;Forbes" Piotr Karnaszewski.Od tego czasu znacząco
wzrosły jednak nie tyle wyceny, ile całe firmy. Na naszym rynku do znanych od lat marek, takich jak
Polsat (Zygmunt Solorz), Getin (Leszek Czarnecki) czy Polpharma (Jerzy Starak), dołączyły CCC Dariusza
Miłka, Dino Polska Tomasza Biernackiego, Aflofarm rodziny Furmanów, STS zarządzany przez Mateusza
Juroszka czy salony meblarskie Agata należące do Grzegorza, Marcina i Sebastiana Ćwików.

Jeszcze kilkanaście lat temu były to skromne przedsięwzięcia, dziś są rynkowymi liderami, wokół których
kręci się życie tysięcy Polaków. Każda z nich jest warta ponad miliard złotych.

Żeby znaleźć się na Liście 100 Najbogatszych Polaków &bdquo;Forbesa&rdquo;, trzeba zbudować firmę
wartą przynajmniej 491 mln złotych. To prawie o 60 mln zł więcej niż rok temu.

Pierwsza dziesiątka rankingu przedstawia się następująco:

1. Sebastian i Dominika Kulczyk

- majątek: 13.898 mln. PLN

2. Michał Sołowow - majątek: 11.410 mln. PLN
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3. Zygmunt Solorz - majątek: 10.201 mln. PLN
4. Jerzy Starak- majątek: 6.315 mln. PLN
5. Dariusz Miłek - majątek: 5.028 mln. PLN
6. Tomasz Biernacki - majątek: 4.175 mln. PLN
7. Paweł Marchewka - 3.527 mln. PLN
8. Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie - majątek: 3.442 mln. PLN
9. Zbigniew Juroszek z rodziną - majątek: 3.070 mln. PLN
10. German Efromovich - majątek: 3.035 mln. PLN

Pełen ranking oraz więcej informacji w najnowszym magazynie "Forbes"

źródło: forbes.pl
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