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100 najbogatszych Polaków według Forbes
28.02.2019.

W najnowszym numerze Forbes ukazała się coroczna lista 100 najbogatszych Polaków. Z rankingu
wynika, że polskie firmy wykorzystały atut, jakim jest rozpędzona gospodarka kraju, rosnąca od dwóch
lat w tempie 4&ndash;5 procent rocznie - co przełożyło się na to, że łączna wartość majątku 100
najbogatszych Polaków wyniosła 152 mld złotych i była o 4 procent wyższa niż przed rokiem. Podobnie
jak to było w roku 2018, na globalnej liście, gdzie granicą jest kontrolowanie aktywów o wartości miliarda
dolarów, znalazło się siedmiu przedsiębiorców z Polski. Ale patrząc na to, jak szybko swój biznes
rozwijają Paweł Marchewka, Mateusz Juroszek, Bogdan Kaczmarek czy Jacek Furman, w przyszłym roku
liczba Polaków może znacząco wzrosnąć.

Pierwsza dziesiątka przedstawia się następująco:

1. Michał Sołowow, majątek: 13,331 mld zł
Największy polski przemysłowiec i inwestor prywatny za granicą. W tej kategorii dokonał siedmiu dużych
przejęć. Za przejętego dwa lata temu holenderskiego producenta styropianu Inesou zapłacił 80 mln euro.
Zbudowana przez niego grupa firm zaangażowana jest m.in. na rynku chemicznym (Synthos), podłóg
drewnianych (Barlinek), płytek i ceramiki sanitarnej (Cersanit). Synthos pracuje dla 17 spośród 20
największych producentów opon na świecie, a Cersanit jest drugim producentem płytek w Europie. W
całej grupie Sołowowa pracuje 16 tys. osób.
Równocześnie biznesmen mocniej wchodzi na rynek nowych technologii. Jest inwestorem w 3DGence,
producencie drukarek 3D. Inwestuje też w New Era Materials, firmie, która stworzyła technologię
bazującą na żywicach syntetycznych, pozwalającą na produkcję materiałów kompozytowych. Jej produkty
testują Volkswagen, BMW i Airbus. Kielczanin jest też największym udziałowcem w spółce OncoArendi
Therapeutics, która prowadzi badania kliniczne nad lekiem na astmę i sarkoidozę.

2. Zygmunt Solorz, majątek: 10,01 mld zł
Znany przede wszystkim jako twórca telewizji Polsat. I choć telewizja wciąż jest ważnym jego aktywem,
dziś o wiele większe zyski czerpie z sieci komórkowej Plus oraz platformy satelitarnej Cyfrowy Polsat. W
biznesowej karierze Zygmunta Solorza kluczowe były dwa momenty: zdobycie w 1992 roku pierwszej
prywatnej koncesji na nadawanie ogólnopolskiego kanału telewizyjnego oraz przejęcie w 2011 roku za 18
mld złotych operatora telefonicznego Polkomtel. Akwizycje to wciąż główne koło rozwoju imperium
miliardera. W zeszłym roku Solorz przejął Netię, dzięki czemu zyskał dostęp do ogromnej infrastruktury
telekomunikacyjnej, oraz kanał sportowy Eleven Sports. Biznesu nauczył się w Niemczech, a od początku
jego główną motywacją było udowodnienie wszystkim &bdquo;że Polak potrafi&rdquo;. I &ndash; jak
twierdzi &ndash; nic pod tym względem się nie zmieniło.

3. Dominika Kulczyk, majątek 6,818 mld zł
Córka Jana Kulczyka, przez wiele lat najbogatszego Polaka. W wyniku przeprowadzonego w zeszłym roku
podziału majątku po zmarłym ojcu otrzymała środki finansowe pochodzące ze sprzedaży akcji
południowoafrykańskiego browaru SABMiller oraz akcje giełdowej Polenergii. W zeszłym roku spółkę
próbowała przejąć państwowa PGE, ale Dominika Kulczyk obroniła spółkę, ogłaszając kontrwezwanie na
akcje. Polenergia jest skoncentrowana na rynku odnawialnych źródeł energii, które się w jakiś sposób
zbiegają z aktywnością Dominiki Kulczyk w obszarze filantropii.

3. Sebastian Kulczyk, majątek: 6,818 mln zł
Po trzech latach od śmierci ojca Jana Kulczyka biznesowe drogi jego dzieci się rozeszły. Majątek, jaki
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dostały w spadku, podzieliły na pół: Dominika dostała przede wszystkim gotówkę, a Sebastianowi
przypadła większa część inwestycji kapitałowych. Największa to pakiet kontrolny Ciechu (prawie 53 proc.
akcji), który pod koniec stycznia był wyceniany na giełdzie na 1,42 mld zł.
Drugie kluczowe aktywo to udziały w Autostradach Wielkopolskich. Poza tym ojciec zostawił mu cały
portfel akcji spółek wydobywczych szukających paliw i surowców na całym świecie, takich jak San Leon,
Centar, Starta, QKR. Tego typu projekty Sebastiana Kulczyka jednak nie interesują i od kilku lat
sukcesywnie się ich pozbywa. Młody miliarder lepiej czuje się w świecie technologii, dlatego stworzył
fundusz venture capital Manta Ray, który do zainwestowania ma 60 mln euro.

5. Jerzy Starak, majątek: 6 mld zł
Jerzy Starak jest udziałowcem Polpharmy (kontroluje 64,5 proc. jej akcji). W 2012 roku za jej
pośrednictwem przejął też Polfę Warszawa, a dziesięć lat wcześniej kupił Polfę Lublin. Jerzy Starak jest
też mniejszościowym udziałowcem giełdowej Kruszwicy, kontrolowanej przez holenderski Bunge, oraz
Herbapolu Lublin i Herbapolu Warszawa.

6. Tomasz Biernacki, majątek: 5095 mln zł
Założyciel sieci sklepów Dino to jeden z najszybciej bogacących się przedsiębiorców ostatnich lat. Ponad
dekadę temu była to lokalna sieć z 81 placówkami, zlokalizowanymi między Poznaniem i Wrocławiem.
Dziś ma 977 placówek i 16,5 tys. pracowników.

7. Dariusz Miłek, majątek 3,883 mld zł
Dariusz Miłek jest twórcą potęgi sieci obuwniczej CCC. Pierwsze biznesowe kroki stawiał, rozwijając Firmę
Handlową Miłek. Siedziba KGHM Polska Miedź była idealnym miejscem do startu, gdyż górnicy mieli
pieniądze na zakupy. W 2015 roku Miłek kupił internetową platformę sprzedaży butów eobuwie, która
jest teraz najszybciej rosnącą częścią jego biznesu. W 2018 roku do swojego imperium dołożył
szwajcarską sieć Karl Vögele oraz niemiecką HR Group.

8. Paweł Marchewka, majątek 3,527 mld zł
Założyciel Techlandu, drugiej po CD Projekcie polskiej firmy produkującej gry wideo. W przeciągu 25 lat
stworzył firmę, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek informatycznych na świecie.

9. Zbigniew i Mateusz Juroszek, majątek 3,481 mld zł
Zbigniew Juroszek stoi na czele Grupy Atal z Cieszyna, specjalizującej się w budownictwie
mieszkaniowym, biurowym i handlowo-magazynowym. Na rynku odzieżowym działa jego spółka Atal
Textil, która zajmuje się hurtowym handlem tkaninami - to od takiej działalności zaczynał on w 1990
roku. Inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych rozpoczął w drugiej połowie lat 90. Zbigniew
Juroszek jest również twórcą firmy bukmacherskiej Star-Typ Sport, na której czele stoi jego syn Mateusz.
Cała rodzina została jedynym właścicielem firmy po wycofaniu się w 2012 r. brytyjskiego Stanleybet
International. STS ma ponad 460 lokali w całym kraju. Przez lata głównym ich biznesem była notowana
na giełdzie deweloperska firma Atal. Dziś największym aktywem są właśnie zakłady bukmacherskie STS,
którymi zarządza Mateusz. Na początku 2019 roku spółka ogłosiła, że po zdominowaniu polskiego rynku
rozpoczyna ekspansję w Europie.

10. Bogdan i Elżbieta Kaczmarek, majątek 3,137 mld zł
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Małżeństwo zbudowało w Nowych Skalmierzycach w woj. wielkopolskim rodzinną grupę kapitałową
(razem z Krzysztofem Błaszczykiem, szwagrem Bogdana). Firma jest jednym z największych
producentów mebli w Polsce. Najważniejszym odbiorcą materaców i mebli tapicerowanych wytwarzanych
w spółkach Com.40 i Correct jest IKEA. Grupa ma również fabrykę mebli w Danville w USA. Ona także
produkuje meble i materace przede wszystkim dla szwedzkiego giganta. W Polsce Com40 zatrudnia
ponad 2,5 tysiąca pracowników. Przedsiębiorstwo wytwarza około miliona sof rocznie. Grupa stworzyła
własną markę meblową &ndash; Comforty. Jej meble można kupić w kilku salonach w Polsce. Bogdan
Kaczmarek ma poza tym połowę udziałów w spółce Big Star, znanym polskim producencie odzieży
dżinsowej, którego sieć sprzedaży w kraju liczy ponad 260 sklepów.

Więcej informacji oraz pełen ranking w najnowszym numerze forbes oraz na stronie internetowej: >>>
link .

źródło: forbes.pl
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