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Patronul de la Schalke 04, fermier de
Iaşi

Clemens Tönnies (FOTO) deţine direct şi indirect mai multe firme din judeţ şi
din Botoşani ce administrează 7.000 de hectare de teren agricol. Principala
companie deţinută de patronul cunoscutei echipe de fotbal în Iaşi este
Orgapic, care face agricultură pe 4.000 de hectare în judeţ. O altă societate
din subordine este Agro Iulia SRL. Firmele au sediul în clădirea de birouri
deţinută de liderul PDL Iaşi, Gabriel Surdu. „Chiar nu ştiam”, s-a arătat
surprins Surdu.

(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.

 
Patronul echipei germane de fotbal Schalke 04 Gelsenkirchen, Clemens Tönnies, se află în
spatele unor companii care exploatează în arendă aproape 7.000 de hectare în judeţele Iaşi
şi Botoşani. Acesta este prezent în mod direct dar şi prin intermediari în acţ ionariatul
firmelor Orgapic, Agro Solum, Agro Iulia, respectiv MB Norus Biogaz.
 
 
Primii la subvenţii
 
 
Clemens Tönnies deţine în mod direct la Orgapic 25% din acţ iuni, restul de 75% fiind
împărţ ite între Tönnies Aussenhandels Beteilingungs GMBH, RKS Agrarbeteiligungs GMBH şi
MB Nours Agrar AG, controlate indirect tot de patronul Schalke 04. Înfiinţată în anul 2006,
firma Orgapic îşi desfăşoară act ivitatea în domeniul agriculturii bio, având 4.000 de hectare
luate în arendă. În anul 2008, “Ziarul de Iaşi” publica un material privind primii investitori străini
din agricultura judeţului. Astfel, potrivit  cererilor pentru subvenţie depuse la acea dată la
Agenţia de Plăţ i şi intervenţii în Agricultură (APIA) Iaşi, una dintre cele mai mari firme care
investiseră în pământ în judeţul Iaşi era “Orgapic”. Atunci, deşi datele furnizate de APIA Iaşi
indicau că administratorul Kruger Wolfgang avea în arendă 2.718 hectare, inginerii firmei
„Orgapic“ susţ ineau că suprafaţa deţinută este de 4.200. Acum cinci ani, firma avea 32 de
angajaţ i, iar terenul arendat se înt indea pe suprafaţă a 11 comune din Iaşi şi 3 din Botoşani.
Pe site-ul Ministerului Finanţelor, în dreptul firmei Orgapic, în 2012, este trecută o cifră de
afaceri de aproximativ 8,3 milioane lei şi pierderi de 1,5 milioane lei. Tot în cursul anului 2012,
firma Orgapic avea datorii de circa 23 milioane lei, având de recuperat de la terţ i creanţe de
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14 milioane lei. Potrivit  raportului de divizare parţ ială a firmei, postat pe site-ul Registrului
Comerţului, “în cadrul societăţ ii s-au cristalizat două ramuri de act ivitate dist incte:
agricultura ecologică, constând în principal în culturi de secară, grâu, porumb şi ovăz,
respectiv agricultura convenţională, în principal în culturi de porumb şi sfeclă de zahăr”.
Conform aceluiaşi material citat, în luna mart ie a acestui an, Orgapic a fost divizată parţ ial,
iar o parte a act ivelor au fost transferate către Agro Solum. În urma acestei proceduri,
Orgapic s-a axat doar pe segmentul agriculturii bio, exploataţia convenţională fiind preluată
de Agro Solum, firmă înfiinţată în anul 2012. Până în prezent, în judeţul Iaşi, Orgapic a deschis
ferme în care se practică agricultură bio în localităţ ile Gropniţa, Scobinţ i, Hârlău, Frumuşica,
Costeşt i şI Cucuteni. Totodată, firma mai desfăşoară act ivităţ i de gen în judeţul Botoşani, la
Flămânzi şi la Prăieni.
 
 
Aduşi de parteneri germani
 
 
La Agro Solum, compania Orgapic deţine în prezent 41% din acţ iuni, restul aparţ inând omului
de afaceri german Bert Wigger. Acesta din urmă este şi administrator împuternicit  la Agro
Iulia SRL, firmă la care 50% din acţ iuni aparţ in MB Norus Agrar AG. Cealaltă jumătate este
deţinută de cetăţeanul german Bernd Maximilian Tonneis. În cadrul Agro Iulia, printre
împuterniciţ i se mai află Dieter Isaack, Gustav Walter Reinhard Fuss, Dietmar Luz, Rodo
Schneider. Potrivit  informaţiilor de la Registrul Comerţului, toţ i aceşt ia se regăsesc printre
împuterniciţ i şi la Orgapic, respectiv MB Norus Biogaz SRL. Înregistrată îniţ ial în judeţul
Neamţ, reprezentanţii Agro Iulia au mutat sediul social în Iaşi, pe strada Sf. Lazăr, în anul
2011. „De la nişte parteneri de afaceri (germanii – n.red.) au aflat că se poate face
agricultură în zonă şi aşa au ajuns în judeţul Neamt. Au înfiinţat Orgapic, după care au
cumpărat Agro Iulia”, declara pentru în 2012 pentru EcoMagazin Andrei Dorobanţu, director în
cadrul ambelor firme. Agro Iulia deţine în arendă peste 2.600 de hectare de teren arabil.
 
 
„Să îi dea Dumnezeu sănătate atunci”
 
 
MB Norus Biogaz este înfiinţată de curând în România, având ca obiect de act ivitate
producţia de energie electrică. La aceasta se regăsesc printre acţ ionari Tönnies
Aussenhandels Beteilingungs, RKS Agrarbeteiligungs GMBH şi MB Nours Agrar AG, fiecare
având câte 23% din acţ iunile firmei. Orgapic, Agro Iulia, Agro Solum şi Norus Biogaz mai au în
comun un lucru. Toate au sediul social principal pe strada Sf. Lazăr din Iaşi, în clădirea deţinută
de liderul PDL Gabriel Sandu. Contactat telefonic de reporterii „Ziarului de Iaşi”, Gabriel
Sandu a rămas surprins la auzul veşt ii că patronul clubului Schalke 04 este chiriaşul său. „Chiar
nu şt iam. De la dumneavostră aflu acum. Să îi dea Dumnezeu sănătate atunci, pentru că
investeşte şi în judeţul nostru”, a menţionat Sandu. Născut în anul 1956 în localitatea Rheda
din regiunea Westfalia, într-o familie cu şapte copii, Tönnies s-a implicat de tânăr în industria
cărnii. Cel mai probabil, faptul că tatăl său a fost măcelar a contat mult în parcursul său pe
piaţa de profil, cunoscând de t impuriu mersul lucrurilor în acest domeniu. În prezent,
compania sa Tönnies Fleischwerk, unul dintre cei mai mari producători europeni de carne de
porc, are o cifră de afaceri de aproximativ 5 miliarde de euro anual.
 
 

 
Cuvinte cheie: + Schalke 04 Gelsenkirchen, terenuri, fotbal, Iasi, Botosani

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!
Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere în şcoala ieşeană - ediția a III-a. Alt timp, aceeaşi
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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
Nori negri la orizont: Exporturile firmelor ieşene au intrat pe minus!
Şeful de la Protecţia Mediului şi-a mai cumpărat o casă
Fiscul se luptă în instanţă cu patru importanţi oameni de afaceri
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Wizz Air anunţă o surpriză pentru ieşeni. TAROM vine cu preţuri promoţionale
Ce trebuie să faci ca să scapi de penalităţile la restanţele către Fisc
O firmă din Iaşi cu 19 invenţii a fost pusă la pământ de scăderea preţului petrolului
Încasările Fiscului au urcat cu 240 de milioane de lei
Fiscul cere insolvenţa firmei care administrează magazinele „Brutăria Veche”
Iaşul a primit opt premii pentru proiectele derulate cu fonduri UE
Scrisoarea unui datornic către bancheri: I-ați făcut să-și amaneteze sufletele vouă
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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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Miercuri, 18 Iunie 2014, 15:08
ATENTIE LA NEMTI!
Fratilor,e frumoasă povestea şi mă bucur că ati publicat-o!Acum să vă mai spun câte
ceva!Agro Iulia,Orgapic,Agro Solum fac evaziune fiscală,de rup locul!Ia verificati voi de
câti ani sunt pe pierdere aceste firme!Nemtii,au un trust mare KTG şi creditează aceste
firme,care sunt pe pierdere!Dacă verificati mai aproape aceste firme veţi constata că ei

importă tot din Germania îngrăşământ,seminte,etc la preturi de 30 ori mai mari ca în România,de
la alte firme subordonate KTG-ului,închiriază ulilaje agricole,tiruri tot de la alte firme din trustul
lor!Astfel anual ei trag în teapă statul român,nu plătesc nimic impozite ,TVA iar per total KTG-ul
înfloreste!Cum vă gânditi voi că cineva face afaceri ani la rândul,pe pierdere?Nu,în România e pe
pierdere,dar în Germania treaba e bună!Iau subventii si la amăr'âtii ăia cu terenurile le dau 500 lei
pe an şi ăia cu întârzieri mari!Eu propun să scăpăm din tara asta de nemti care s-au dovedit a fi
niste ordinari,nu afaceristi!

Miercuri, 16 Octombrie 2013, 10:41
FONDURI UE
Acum este momentul: In 2013 Fondurile Europene NERAMBURSABILE se Acorda si la noi la
fel de Usor ca in statele membre ale Uniunii Europene! Iata cum obtii fonduri europene
pentru afacerea ta in doar 2 luni si 17 zile. Aflii mai multe detalii pe site-
ul:www.fondurieuropenenerambursabile.ro

...Miercuri, 16 Octombrie 2013, 15:28
hai siktir!!!
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➜ ATENŢIE ŞOFERI! Circulaţia auto este interzisă
astăzi şi mâine în câteva zone (779 vizualizari)

JOCURI
Fii gladiator si culege laurii in arena

Doar sa ramai in viata

Esti militar bun? Ai grija sa nu-ti
murdaresti haina militara cu noroi

Robotii si zombii

Iasi Romania Mapamond
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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.

Ajuta-l pe agentul Freedie sa prinda
spioni

BLOGURILE ZIARULUI

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

Cip IESAN
Dragi tovarasi!

23.08.2011

Cip IESAN
Romanul, cind ii este criza, cinta

15.08.2011

Jup
Stil nou de imobilizare

10.06.2015

Jup
Fluturi în stomac

20.04.2015
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