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Ce acte îți trebuie pentru a înregistra o fermă de animale sau o
fermă de păsări

AZI 06:21

Cine este fermierul care încasează cele mai mari despăgubiri
pentru seceta din 2015

AZI 05:53

De la 1 ianuarie, livrarea apei pentru irigaţii în agricultură va
avea TVA de 9%

IERI 20:02
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El e danezul miliardar care
controlează mii de hectare de teren
şi pădure în România
agrointel.ro »

Concernul Ingleby, deţinut de celebra familie mil iardară daneză

Rausing, controlează în Romania 10.645 de hectare de teren în judeţele

Timiş şi Caraş Severin, potrivit informaţii lor făcute publice de Ingleby.
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Suprafaţa este administrată în cadrul a trei ferme, în apropiere de

Lugoj, unde se cultivă porumb, soia, grâu, orz, ovăz, rapiţa şi sorg.

Ingleby România avea în anul 2011, potrivit ultimului raport financiar

anual al companiei, active totale în valoare de 10,5 mil ioane de euro.

Tot atunci compania raporta afaceri totale de 260.000 de euro şi un

profit net de aproape 50.000 de euro, fără să aibă vreun angjat

înregistrat în România, potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice.

Filiera italiană

Ingleby şi-a consolidat prezenţa în România printr-o serie de preluări

succesive de suprafeţe mari şi compacte de terenuri, deţinute iniţial de

investitori ital ieni. Astfel, la sfârşitul anului 2011, holdingul danez a

cumpărat de la Dangro Invest o suprafaţă de teren agricol de circa

1.200 ha în Banat. Anterior, danezii mai achiziţionaseră alte două

ferme de la investitori ital ieni: ferma Campo D’oro, cu peste 3.000

hectare, şi Cinque Stelle, cu aproape 1.200 hectare. Ultima tranzacţie

este preluarea unei suprafeţe de peste 2.500 ha de la First Farm.

România, singura ţară din lume unde Ingleby are pădure

Compania daneză mai deţine 7.262 hectare de pădure în judeţele

Dâmboviţa şi Argeş, România fiind singura ţară din lume unde Ingleby

are în portofoliu suprafeţe de pădure. Potrivit site-ului companiei, firma

urmăreşte atât scopuri economice ,cât şi ecologice în urma exploatări i

suprafeţelor de pădure de o calitate excelentă care, astfel, beneficiază

şi de un management mai bun.

Concernul danez controlează ferme cu diverse profiluri în ţări precum

Argentina, Australia, Noua Zeelandă, Peru, România, Uruguay şi Statele

Unite. Ingleby, denumire care în daneza veche înseamnă ”satul

englezilor”, are sediul în Danemarca şi 240 de angajaţi în întreaga

lume. Ingleby deţine în România cea mai mare suprafaţă de teren dintre

toate ţări le aflate în portofoliul său.

Miliardar de top

Hans Rausing, un suedez născut în 1926, stabil it in Anglia, a devenit

cunoscut în urma vânzării  a 50% din acţiunile producătorului

internaţional de ambalaje Tetra Pak, companie înfiinţată de tatăl său, în

jurul căreia s-a concentrat averea familiei. Potrivit Topului Forbes, Hans

Rausig se numără în primii 100 de bogătaşi ai lumii cu o avere de circa

11 miliarde de dolari.

Hans Rausing ocupă locul 19 în Top 50 fermieri cu o avere estimată la

30-35 miliaone de euro.
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Cea mai ieftină sursă de încălzire pe timp de iarnă:
Centrala verde pe care și-o poate construi singur orice
gospodar

15 septembrie

Sera îngropată cu care poți produce legume și în miezul
iernii. Costă 270 de euro și o poate construi orice gospodar

28 octombrie

Cânepa, singura plantă care omoară toate buruienile,
înlocuind ierbicidele. BMW și Mercedes au cultivat-o în
România, testând-o în caroseria unor mașini
biodegradabile

7 ianuarie

Lidl, făcut praf de un turist străin: La noi în Polonia,
aceleași produse sunt cu 50% mai ieftine. Explicația
retailerului, taxată de români pe Facebook

10 octombrie

Ce potențial are România pe piața mondială a nucului: Avem un milion
de hectare de teren nelucrate pe care am putea înfiinţa l ivezi de nuc

21 septembrie
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Tranzacţie aşteptată pe piaţa internaţională: Un român vrea să cumpere
130.000 de hectare de teren agricol

26 mai

Proprietari i  care arendează sub 2 hectare de teren agricol vor fi scutiți
de plata CASS-ului

12 martie

Elena Udrea a antamat 80 de hectare de teren agricol: ”Cei care
investesc astăzi în agricultură vor avea profituri foarte frumoase”

28 noiembrie

Plantația de nuci forestieri – afacerea cu care îți  faci copii i  mil ionari în
euro. Ai nevoie de doar două hectare de teren și 6.000 de euro!

7 iulie

Zece fonduri de investiți i  străine au pus mâna pe 86.000 de hectare de
teren agricol românesc

21 noiembrie
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12 aprilie 2013 08:02gigi  
RĂSPUNDEafara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13 aprilie 2013 21:07baggio 

RĂSPUNDE

Ma duceti-va repede la doctor, din cate st iu eu tratamentele de boli de cap sunt inca

gratuite in Romania. Italienii au cuparat terenul nemtilor, care au emigrat masiv in anii 90

si acum il revand altora, ca asa sunt afacerile.

13 aprilie 2013 23:37Eduard  

RĂSPUNDE

Pe anul 2011 are un profit si o cifra de afaceri identica cu a firmei pe care eu o

administrez.

Singura diferenta este ca eu lucrez 300 ha in loc de 10.000 ha. Imaginati-va ce evaziune

face nordicul asta pe spinarea noastra si cu complicitatea celor care ne conduc. Asta

inseamna Uniunea Europeana!

24 aprilie 2013 23:42intrebator 

RĂSPUNDERomania ce cast iga dupa asta?

26 august 2013 19:10DON  

RĂSPUNDEvind padure Tisau,jud. Buzau 200 ha . 4500 EURO/HA 0766 198 377
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Ce acte îți trebuie pentru a înregistra o fermă de animale sau o
fermă de păsări

AZI 06:21

Cine este fermierul care încasează cele mai mari despăgubiri
pentru seceta din 2015

AZI 05:53

De la 1 ianuarie, livrarea apei pentru irigaţii în agricultură va
avea TVA de 9%

IERI 20:02
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Cultura de roșii bio: cum obținem răsaduri perfecte fără
intervenții cu chimicale

IERI 18:54

Care sunt soiurile de grâu cu șanse mari să treacă ”testul”
frigului. Profesorul Tabără: ”Plantele n-au parcurs o fază de călire.
Există riscul unor pierderi însemnate din cauza gerului”

IERI 17:05

Agrometeo 29 decembrie-4 ianuarie: Vremea intră într-un proces
de răcire accentuată

IERI 14:10

Ce despăgubire uriașă va achita Groupama unui procesator
argeșean

IERI 11:43

Revoluție în pomicultură? Ce formă a coroanei crește semnificativ
producția în plantația modernă de pomi fructiferi

IERI 10:45

APIA eliberează adeverințe pentru SAPS și plata redistributivă. Ce
credite bancare sunt garantate de aceste documente

IERI 10:04

COMUNICAT

Povestea de succes a lui Grigore Florea, românul care vrea să îi
învețe pe străini să mănânce ca-n Bucovina

IERI 06:49
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Fermierul Paul Stelică Mălăeștean: Muncă și credință în
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