Scris de newsreporter pe 05 septembrie 2019, 11:23

Patronul lantului german de supermarketuri
Aldi, parasit de sotie pentru un refugiat afgan
Sotia unuia dintre cei mai bogati oameni de afaceri germani, Theo Albrecht
Jr., co-proprietar al lantului de supermarketuri Aldi Nord, s-a lasat cucerita de
un tanar migrant de origine afgana si a anuntat ca divorteaza de sotul sau,
relateaza Agerpres, potrivit Digi24.ro.
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Katja are 47 de ani si este deocamdata casatorita cu Theo Albrecht Jr., care se numara printre
primii zece cei mai bogati oameni din Germania, cu o avere estimata la 15,7 miliarde de euro.
Imigrantul are 31 de ani si a venit in Germania in 1996 fugind din Afganistan si a pus prima oara
piciorul in casa sotilor Albrecht ca tehnician pentru instalarea unui sistem de internet. Pana acum
a fost tinut secret faptul ca doamna Albrecht s-a despartit de sot in 2015, dupa negocierea unei
sume substantiale de intretinere pentru a pleca si a trai cu Tareq.
insa nasterea primului copil al celor doi a determinat-o pe Katja sa-si reglementeze situatia si sa
ceara oficial divortul.
„Ceea ce s-a intamplat cu Katja este faptul ca era plictisita de viata. De masurile constante de
securitate, de izolare si de angajamentele sociale. Avea nevoie de varietate. Iar Tareq a fost

foarte amabil cu ea, foarte relaxat si indraznet. Si-a dat seama ca exista sansa unei relatii si s-a
aruncat in bratele lui”, a declarat publicatiei Bild Zeitung o prietena a bogatasei germane.
Tareq S. lucreaza in prezent la constructia unei case la Meerbusch (Renania - Westfalia de
Nord), in care sa traiasca alaturi de Katja si de familie, iar cuplul este in asteptarea divortului
pentru a putea obtine resursele necesare pentru a-si continua proiectul. Ce doi asteapta ca socrii
sa se mute si sa locuiasca in aceeasi casa cu ei.
Miliardarul Theo Albrecht Jr., in varsta de 69 de ani care este coproprietar impreuna cu cumnata
sa al lantului de magazine Aldi Nord si Trader Joe's, a declarat ca nu se opune divortului. Este
satul de tribunale dupa un obositor proces de mostenire.
Puternicul consortiu Aldi Norte si cele trei fundatii care poarta numele de Lukas, Markus si
Jakobus, cei trei fii ai patriarhului care a ridicat compania dupa razboi, au o valoare de 25 de
miliarde de dolari, genereaza un profit de 50 de milioane de euro pe an si numara peste 30.000
de angajati doar in Germania.
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