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Британски милијардер Натанијел Ротшилд, председник инвестиционог фонда вредног
22 милијарде евра, прославио је синоћ у тиватској марини Порто Монтенегро 40.
рођендан са више од три стотине ВИП гостију, међу којима су били и бивши премијер
Црне Горе Мило Ђукановић и његов наследник Игор Лукшић.

  

Богатство Натанијела Ротшилда се процењује на више од милијарду евра

  

Ексклузивни гости славили су до касно у ноћ, док су најиздржљивији дочекали излазак
сунца на јахти руског милијардера Олега Дерипаске "Qyeen K".

  

Подгорички „Дан" пише да су прослави рођендана присуствовали власник фудбалског
клуба Челси Роман Абрамович, бивши шеф Бритиш петролеума Тони Хејворд, канадски
бизнисмен Питер Манк, власник марине Порто Монтенегро, затим чилеански краљ бакра
Андронико Лукшић, пореклом са Хвара, принц Фархад Фарман Фармаијан из кајанске
династије која је 130 година владала Ираном, Јан Хаман, директор „Морган Казанове" и
један од водећих архитеката у Европи, који се доводи у везу са супермоделом Кејт Мос,
и један од најбогатијих Пољака Јан Колжак..

  

За гламур су биле задужене глумица из филма ,Аватар" Мишел Родригез, Тамара
Мелон, оснивач "Jimmy Choo" луксузног бренда, фототмодел, ди џеј и глумица Скај
Нелор, глумица Лордес Фаберес, која је била задужена за организацију транспорта
гостију из хотела „Сплендид", и модел Саша Волкова.

  

Како пише "Дејли телеграф", журка на чију припрему је утрошено више од милион евра
почела је у петак увече, када је 400 Ротшилдових званица ђускало крај луксузног базена
у Порто Монтенегру, марини која би требало да начини Црну Гору обавезном станицом
за супербогате власнике суперјахти.

  

На забаву је дошао и главни инвеститор Порто Монтенегра, канадски бизнисмен Питер
Манк, милијардер и челник највеће светске компаније за ископавање злата "Берик голд".
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Богатство Натанијела Ротшилда се процењује на више од милијарду евра, захваљујући
промућурним инвестицијама које би га ускоро могле крунисати као најбогатијег међу
ионако пребогатим Ротшилдима.

  

(Блиц)
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