FREDERICK ARIAS

Ulovlig rømning for å unngå straffeforfølgelse - sammensvergelse; svindelaktige
planer og metoder; grov hvitvasking av penger; tyveri (10 tilfeller); ulovlig
virksomhetsoverdragelse (2 tilfeller); forfalskning; bedrageri, uteblivelse fra retten.

BESKRIVELSE
Alias: Fred Arias, Frederick M. Arias
Fødselsdato: 13. september 1966

Fødested: New York

Hårfarge: Brun

Øyefarge: Brungrønn

Høyde: 172 - 178 cm

Vekt: 94 - 95 kg

Kjønn: Mann

Etnisitet: Hvit

Nasjonalitet: Amerikansk

Språk: Spansk og engelsk

DUSØR
FBI utlover en dusør på opptil 25.000 dollar (ca. 226.000 NOK) for informasjon som fører til pågripelse
og domfellelse av Frederick Arias.

KOMMENTARER
Arias har forbindelser til, eller muligens reiser til følgende land: Canada, Norge, Australia, Tsjekkia, og Den
dominikanske republikk. Tidligere ansatt i politiet. Arias bodde tidligere i Kirkland, Washington, USA.

ADVARSEL
Frederick Arias er etterlyst for sin antatte rolle i en svindel der investorene tapte over 9 millioner dollar. Mellom
desember 2015 og oktober 2017, skal han ha fortalt investorene at “The Joseph Project” var en trygg og sikker
investering med garantert fortjeneste. I stedet tok Arias ut penger til å betale sine personlige utgifter og overførte
penger til utlandet. 6. juni 2019 ble Arias siktet for konspirasjon; uredelige metoder og planer; grov hvitvasking;
ti tilfeller av tyveri; to tilfeller som gjelder ulovlig kontroll av en bedrift; falskneri; og planer om bedrageri, av
lagmannsretten i delstaten Arizona i og på vegne av Maricopa fylke, og det ble utstedt en arrestordre. 10 juni 2019
ble Arias arrestert i Kirkland, Washington. 13. juni 2019 ble Arias løslatt fra varetekt med an kausjon, men deretter
møtte ikke opp for å delta i utleveringshøringen. 17. juni 2019 var Arias tiltalt for de ovennevnte 17 anklagene
knyttet til svindelen. 26. juni 2019 ble en fraværsdom for Arias avsagt av King County tingrett i King County fylke,
Washington, og det ble utstedt en arrestordre. 19. mars 2020 ble Arias siktet av føderale myndigheter i tingretten i
Phoenix, Arizona, USA, for ulovlig rømning for å unngå straffeforfølgelse, og det ble ustedt en arrestordre på ham.

BØR ANS E S SOM EN RØMNINGSRISIKO
Har du opplysninger om denne personen, ta kontakt med FBI eller nærmeste amerikansk ambassade
eller konsulat.
FBI kontor: Phoenix

www.fbi.gov

