
Dit document bevat namen van bedrijven en individuen. Namen van hen die we niet om wederhoor hebben 
gevraagd, zijn onleesbaar gemaakt.  
 
De reacties van hen die we wel hebben benaderd volgen hieronder: 
 
Schildershoven Finance BV 
De eigenaar en bestuurder van Schildershoven schrijven in een reactie dat het bedrijf sinds twee jaar nieuwe 
eigenaren heeft en dat ze om die reden niet kunnen reageren op de beschuldigingen uit het verleden. Het 
bedrijf zegt dat het inmiddels moderne anti-witwasstandaarden hanteert, en dat het geen zaken doet met 
Ergoinvest LLP en Serbenta Global Alliance Limited. De oud-bestuurder van Schildershoven reageert niet op 
vragen. 

 
Tristane Capital 
Tristane Capital gaat niet in op vragen. 
 
Baltic Credit Trading Group 
De CEO van Baltic Credit Trading Group zegt verbaasd te zijn over de beschuldigingen. ‘Wat je me vertelt 
komt als een enorme verrassing. Ik weet niets van deze relaties, ik word hier behoorlijk ongelukkig van.’ 
 
Ergoinvest LLP 
Ergoinvest is opgeheven sinds 2017 
 
Westminster Capital 
De eigenaar van Westminster Capital ontkent elke betrokkenheid bij spiegelhandel 
 
Financial Bridge Investment Company 
De eigenaar van Financial Bridge reageerde niet op vragen 
 
Andrey Babenko 
Babenko zegt telefonisch dat hij overvallen is door de beschuldigingen. Hij stelt dat hij het bedrijf 
Westminster Capital heeft opgericht en het drie maanden later heeft verkocht. Hij zegt dat hij nooit 
transacties heeft gedaan voor Westminster Capital, en zegt niet te weten wat de nieuwe eigenaren met het 
bedrijf hebben gedaan.  
 
Andrey Gorbatov 
Gorbatov bevestigt dat hij eigenaar is van Westminster Capital en zegt dat hij binnen Westminster enkele 
jaren samenwerkte met Babenko. Gorbatov ontkent dat elke betrokkenheid bij spiegelhandel. Hij stelt dat hij 
niet wist wie de klanten van Westminster Capital waren. 
 
Alexey Kulikov 
Kulikov reageerde niet op vragen 
 
Oleg Belousov  
Belousov reageerde niet op vragen 
 
Igor Marakin 
Marakin reageerde niet op vragen 
 
Mazaka General Trading LLC 
De huidige eigenaar van Mazaka zegt in een reactie dat hij schuld heeft bekend voor witwassen en nu een 
lange gevangenisstraf uitzit. Hij gaat niet inhoudelijk in op vragen. 
  
Gurgen House FZCO 
De eigenaar van Gurgen House zegt in een reactie dat hij nooit heeft deelgenomen in een 
spiegelhandelnetwerk of in vergelijkbare illegale financiële netwerken. Hij stelt dat de Amerikaanse sancties 
tegen hem onterecht zijn. ‘Ik heb geen relatie met de zogenaamde Brother’s Circle en ik ben nooit 
beschuldigd voor moord, drugs- of mensenhandel.’ 
 


















