
Bilaga : Christopher O'Neill (f. 1974).

Christopher O'Neill är född den 29 juni 1974 – enda barnet till den amerikanske bankiren Paul
Cesario O'Neill (1926-2004) och den tyskättade societetsdamen Eva Marie Walter (1940-). 
Fadern hade tre döttrar i ett tidigare äktenskap. Modern hade två döttrar från två tidigare 
äktenskap. Äktenskapet skall ha varat 196x-198x. Därefter var hon gift en 4:e gång. Hon var 
mycket omtalad för en ångande kärlekshistoria med prins Charles – som det tycks under tiden 
som de båda var gifta kanske anledningen till skilsmässan med Chris far.

Chris sändes till internatskolan Institut auf dem Rosenberg i St Gallen, Schweiz. Skolan var 
för elever 6-18 år. Elevunderlaget var som på Sigtuna och Lundsberg – vinddrivna affärs- och
diplomattelningar utelämnade åt sig själva och tillvaron. Skolan tog även emot externer från 
St Gallen med omgivningar men dessa elever var i minoritet. Chris gick gymnasiet där 1988-
1992. Efter studentexamen flyttade han till Boston och tog en fil kand i Internationella 
relationer och därefter en masterexamen i Företagsekonomi på Columbia Business School. 
Studierna skall ha skett i två omgångar 1992-1996 och 2003-2005.

1996 började han arbeta på NM Rotschild & Sons och senare på Stein Asset management. F n
är han delägare och ”head of research” på hedgefondföretaget Noster Capital. Detta grundades
2007 och består av fyra personer. Företaget spekulerar i framtida prissättningar – säljer lånade
aktier för att senare köpa tillbaka dem till en lägre aktiekurs – s k blankning. Som ”head of 
research” är O'Neill ansvarig för prognoserna. Han antas ha ett eget kapital på fem miljoner 
dollar ärvda och intjänade pengar – ungefär som Madeleine. Finanskrisen gynnade till den 
grad bolaget att Chris hade råd med en våning nära Central Park, att köra Porsche och att 
semestra under ”jetsetliknande” former. Det finns inga uppgifter om att han har någon 
disponibel förmögenhet eller ens reserver men vissa hans utgifter senare år har varit så stora 
att de tyder på ytterligare ärvda pengar.

Under 2012 kritiserades företagets skatteplanering. Dels var företaget registrerat i USAs eget 
skatteparadis Delaware, dels hade det konton i Västindien och på Caymanöarna. Inför 
förlovningen satte sig Chris ned med företagets jurist och gick igenom vad som skrivits om 
dem. Försvaret var en smula lamt. Chris sade sig enbart arbeta för Noster Capital LLC 
(limited liability company), inte för Noster Capital International som hade kontona. Han 
lovade också avstå från investeringar som berörde Sverige.

Genom att så litet är känt om Chris ekonomiska ställning och tidigare liv väntar väl 
överraskningar vad det lider. Han har haft flera kortvariga förhållanden som alla förefaller ha 
kraschat p g a hans arbetstempo. Det senaste under 2008 med den Uzbekistanska 
fotomodellen Maryam Abdullina. Maryam var född 1985 och hade ungefär samma bakgrund 
som Sofia Hellqvist, estetiskt gymnasium i Tasjkent 1999-2003, därefter modellarbete i New 
York och 2013 ett fördelaktigt äktenskap med multimiljonären Khajak Keledjian.

Inför sin biografi om Madeleine gjorde Johan T Lindwall en sökning i belastningsregistret 
men hittade bara parkeringsböter. Chris var allmänt svåråtkomlig för fotografer – satt mest 
hemma och arbetade i våningen – utom när han rastade parets hund Zorro. Något vidare 
charmtroll var han inte. Han lät sig inte intervjuas. Hovet släppte efter ett tag att han var 
katolik, sportintresserad, hade bra sångröst och läste en del. De som hört honom tala säger att 
han levt i så många språkzoner att uttalet tagit stryk. Han låter inte amerikansk, inte heller 
brittisk utan ”euroengelsk”. Övriga uppgifter är trivialiteter från fotobevakningen.


