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Patronul de la Schalke 04 a tranşat
meciul insolvenţei de la Iaşi înainte de
fluierul arbitrilor

 “Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei este vădit nefondată, toate
creanţele fiind stinse integral încă din 2011”, arată reprezentanţii firmei
Agro Iulia, deţinută de Clemens Tönnies (FOTO), patronul clubului de fotbal
Schalke 04.

(P) "Cele mai frumoase poveşti de Crăciun" - Poveşti şi povestiri tematice, cunoscute şi mai puţin
cunoscute, alese special pentru a fi savurate în serile de iarnă.

Meciul de la Iaşi dintre doi oameni de afaceri germani s-a încheiat înainte de “primul fluier” al
arbitrilor de la Tribunal. Săptămâna trecută, o societate agricolă din judeţul Neamţ a cerut
intrarea în incapacitate de plată la două firme deţinute direct sau indirect de
Clemens Tönnies, patronul clubului de fotbal Schalke 04 Gelsenkirchen. Almos Agrorom,
creditorul din aceste două dosare, este o firmă cu capital german, firma-mamă având sediul
social în oraşul Nittendorf. Compania este patronată de omul de afaceri Alfons Hermann
Mosel. Cele două societăţ i din Iaşi cărora li s-a cerut intrarea în insolvenţă erau Orgapic şi
Agro Iulia, ambele din portofoliul lui Tönnies.
 
Ce spun părţile
 
Până la urmă, situaţia a fost rezolvată fără a se mai ajunge în faţa judecătorilor de la
Tribunalul Sindic din Iaşi. “Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei este vădit
nefondată, toate creanţele fiind st inse integral încă din 2011”, a transmis Lilia Sacaliuc,
consilierul juridic al societăţ ii Agro Iulia SRL. Oficialii Almos Agrorom au confirmat că nu mai
există nicio situaţie lit igioasă cu firmele Orgapic şi Agro Iulia. “Vă înşt iinţăm că în urma
discuţiilor purtate între reprezentanţii societăţ ilor SC Almos Agrorom SRL şi SC Orgapic SRL,
respectiv SC Agro Iulia SRL, s-a decis renunţarea la judecată şi s-au retras cererile de
insolvenţă de către SC Almos Agrorom SRL. În consecinţă este exclusă orice situaţie
lit igioasă între părţ i”, a precizat conducerea firmei din Neamţ.
 
Afacerile de la Iaşi
 
Omul de afaceri german Clemens Tönnies deţine direct şi indirect mai multe firme din
judeţele Iaşi şi Botoşani ce administrează 7.000 de hectare de teren agricol. În cadrul
societăţ ii Orgapic, Tönnies deţine în mod direct 25% din acţ iuni, restul fiind împărţ ite între
Tönnies Aussenhandels Beteilingungs GMBH, RKS Agrarbeteiligungs GMBH şi MB Nours Agrar
AG, controlate indirect tot de patronul formaţiei Schalke 04. Înfiinţată în anul 2006, firma
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Orgapic îşi desfăşoară act ivitatea în domeniul agriculturii bio, având 4.000 de hectare luate în
arendă. Orgapic act ivează în localităţ ile ieşene Gropniţa, Scobinţ i, Hârlău, Frumuşica,
Costeşt i şi Cucuteni, fiind prezentă însă cu puncte de lucru şi în judeţul Botoşani, la Flămânzi
şi la Prăieni. Pe de altă parte, Agro Iulia deţine în arendă peste 2.600 de hectare de teren
arabil. Ult imul bilanţ disponibil pe site-ul Ministerului de Finanţe, cel din 2012, arată că Orgapic
SRL a obţinut o cifră de afaceri de 8,3 milioane lei şi avea datorii de 23 milioane lei. Anul 2012
nu a fost de bun augur pentru omul de afaceri german, firma având pierderi de 1,5 milioane
lei, potrivit  datelor înscrise în bilanţul pe acel an.

 

 
Cuvinte cheie: + Schalke 04, agricultura, Iasi, insolventa

Cei ce nu sunt Cezar. Încă
Rezultate remarcabile obtinute de sportivii Asociatiei Sportive Imperial Iasi şi Buzau
ISCOP- primul centru de consiliere în carieră a elevilor şi studenţilor în domeniul construcţiilor creat la

Iaşi
Mare, mare sărbătoare cu brutari şi voie mare!
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Un frate al magazinelor Billa îşi va deschide porţile în Nicolina (FOTO)
Un om de afaceri din turism primeşte o lovitură de zile mari
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Încă trei companii de asigurări au probleme de capital
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FILMULETUL ZILEI

OPINII
Briscan ZARA
Superkid
Există o adevărată boală a
societăţii contemporane în care
copiii nu mai au voie să se
joace, să se mişte în voie, să
sară, să alerge. Ei se nasc,
trăiesc şi cresc în apartamente,
în poziţie de repaos permanent,
închişi de părinţi ca în puşcărie
spre a fi protejaţi de "răutate",
"exemple urâte", "educaţie
proastă".

Sorin CUCERAI
Statul sălbatic
Statul român este ostil sau cel
puţin indiferent faţă de
persoanele sărace şi aflate în
risc de excluziune socială,
persoanele vârstnice,
persoanele cu dizabilităţi,
persoanele cu responsabilităţi
familiale şi migranţi. În plus, nici
faţă de lucrători în general nu
are o atitudine mult mai bună.
Cum ar veni, statul român este
ostil sau cel puţin indiferent faţă
de marea majoritate a
cetăţenilor săi - şi faţă de
străini.

pr. Constantin STURZU
Cum să ajungi f rumos,
deştept, bogat. Şi de neam
bun
În oricare dintre vieţile sfinţilor
ne putem regăsi, chiar dacă
propria noastră viaţă este,
momentan, una în care abia
reuşim să ne facem rugăciunile
de dimineaţă şi cele de seară.
Să luăm ca exemplu viaţaSfintei
Mari Muceniţe Ecaterina, ce a
fost prăznuită acum câteva zile,
mai exact pe 25 noiembrie. 

PULS PULS
PULS

Ce variante de atac stau
pe banca de rezerve a
leberalilor
Puţină lume din târg ştie căci,
dacă ar mai fi trăit (la duhul
politic al lui ne referim, fireşte),
cică şăful suspendat al cejăului
avea de gând să susţină pentru
funcţia de premare al târgului,
după ce el începuse să aibă
probleme, dar încă nu se anunţa
scoaterea totală din viaţa
politică, un anume personagiu
diferit cu totul şi cu totul ca
profil politic, profesional,
culoare a părului, număr la
pantofi şi ce mai vreţi voi, decât
şăful de la avioane, adică cel
pe care îl susţine acum partidul
leberal. 
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SANATATESANATATE

S.C. angajeaza inginer service.

FORD Iasi-ATI Motors Holding
angajeaza Mecanic auto.

Tipografia Tipo Media Prod S.R.L.
angajeaza tipograf.

Tipografia Tipo Media Prod S.R.L.
angajeaza operator introducere-
prelucrare date

PRO INVEST S.R.L. angajeaza
vulcanizator.

Persoana fizica, vand apartament 2
camere.

SC EST ROM SA Iasi angajeaza 5 sudori
electric si CO2, 10 lacatusi confectii
metalice si 2 automacaragii.

EUROTEX COMPANY angajeaza
personal calificat pentru executie
mostre export.

Angajam fierari betonisti, dulgheri
necalificati cu experienta.

Societate comerciala in domeniul
constructiilor angajeaza dulgheri, sefi
de echipa si muncitori necalificati.

ANUNTURI

INTREBAREA ZILEI
Primaria propune ca masinile sa circule cu 10-20
km/ora prin Centru, in noul plan de trafic. Ce
parere aveti?

Se va bloca Iasul in Centru
Sa fie puse la dispozitie strazi adiacente de
circulat
Este o masura buna daca se doreste ca zona
sa fie a pietonilor
Toata zona sa fie modernizata

voteaza vezi raspunsuri
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