
ODMĚNA
FBI nabízí odměnu až do výše 25 000.00 $ za informace vedoucí k zatčení a odsouzení Fredericka Ariase

POZNÁMKY
Arias má vazby k, anebo může navštívit Kanadu, Norsko, Austrálii, Českou republiku, či Dominikánskou republiku.  
On je bývalý policejní důstojník.  Předtím žil v Kirklandu, stát Washington.

POZOR
Frederick Arias je hledán pro údajnou účast v systému podvodu ve kterém oběti - investoři byli ošizeni o více než 
9 milionů dolarů.  Mezi prosincem 2015 a říjnem 2017, Arias údajně řekl investorům, že The Joseph Project je 
bezpečná a spolehlivá  investice se zaručeným ziskem.  Arias údajně vybral finanční prostředky na úhradu osobních 
nákladů a posílal prostředky elektronicky do zahraničí.  6. června 2019, Arias byl obviněn a rozkaz na jeho zatčení 
byl vydán vrchním soudem státu Arizony ve a pro kraj Maricopa za spiknutí; podvodná schémata a podvody; praní 
špinavých peněz v prvním stupni; krádež (10 počtů); nezákonné řízení podniku (dva počty); padělání; podvodné 
systémy a praktiky. 10. června 2019, Arias byl zatčen v Kirklandu, stát Washington.  13. června 2019, Arias byl 
propuštěn z vazby na pouto a následně se nedostavil k extradičnímu slyšení. 17. června 2019 byl obviněn z výše 
uvedených 17 obvinění souvisejících s podvodným schématem.  26. Června 2019, King okresní soud v okresu King, 
stát Washington, obvinil Ariase, že se nedostavil k soudu, a na jeho zatčení byl vydán rozkaz.  19. března 2020, Arias 
byl federálně obviněn z nezákonného útěku, aby se tím vyhnul trestnímu stíhání v okresním soudu Spojených států 
pro okres Arizona, Phoenix, Arizona, a rozkaz byl vydán na jeho zatčení.

JE POVAŽOVÁN JAKO ÚNIKOVÉ RIZIKO 
Pokud máte nějaké informace týkající se této osoby, prosím kontaktujte místní úřad FBI, nebo nejbližší 
Americké velvyslanectví nebo konzulát.
Polní úřad:  FBI, Phoenix

www.fbi.gov

FREDERICK ARIAS
Za protiprávní útěk, aby zabránil soudnímu stíhání - spiknutí; podvodná schémata a 

podvody; praní špinavých peněz v prvním stupni; krádež (10 počtů); nezákonné řízení 
podniku (dva počty); padělání; podvodné systémy a praktiky; nedostavení se k soudu

POPIS OSOBY
Aliasy: Fred Arias, Frederick M. Arias
Datum (data) narození použitá: 13 září 1966 Místo narození: New York
Vlasy: Hnědé Oči: hnědozelené 
Výška: 173 cm – 178 cm Váha: 94,8 kg - 95,25 kg 
Pohlaví: mužské Rasa: bílá 
Státní příslušnost: americká Jazyky: španělština, angličtina
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