NEOMETAL SPANIA SL abans tenia una altra denominació social. Es va crear a finals de l'any
2015 amb la denominació THOKE SPAIN SL i com a administrador únic Jonatan Carbonell Fuente.
Capital social: 3.000 euros.
http://www.infocif.es/empresa/neometal-spania-sl
Jonatan Carbonell treballa per TAS Consultoria, una consultora de Barcelona que es dedica a
facilitar la creació d'empreses a Espanya pel capital estranger i sembla que sobretot està especialitat
en capital francès. Diuen que creen empreses en 24 hores. El que fan és crear empreses de tot tipus
d'objectes socials i les tenen congelades. Quan arriba algú interessat d'un determinat sector canvien
la denominació social i la venen.
Veure
el
comentari
de
Jonatan
Carbonell
en
aquest
enllaç:
https://www.lindependant.fr/2013/12/02/fraude-fiscale-8-500-demandes-de-regularisation-en-troismois,1819533.php
L'abril del 2016 es va canviar la denominació i sis mesos després va entrar com a administrador
únic Mathieu Bonnemaison, que és el fill de Michel Bonnemaison, uns dels que forma part de
l'equip dirigent de l'empresa Mines Du Salat juntament amb Ajay Kejriwal de Juniper Capital
Partners que té accions a l'empresa australiana Apollo Minerals i altres. Altres empreses
involucrades: Variscan Mines, Neometal France (presidenta Monique Bonnemaison), E-Mines i
Ariège Tungstène.
https://www.linkedin.com/in/mathieu-bonnemaison-928b78121/
https://www.lepetitjournal.net/09-ariege/2017/05/31/lettre-aux-candidats-aux-legislatives/
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Monique.BONNEMAISON.92820624.html
http://www.neometal.fr/
http://www3.ubu.es/cnnm/?speaker=michel-bonnemaison
Des del canvi de denominació a Neometal Spania fins a l'entrada de Mathieu Bonnemaison van
passar sis mesos perquè es necessita romandre 183 dies a Espanya per ser resident espanyol i
convertir-se en resident fiscal, requisit necessari per ser l'administrador d'una empresa espanyola:
http://www.tas-consultoria.com/fr/entreprendre-espagne/creation/devenir-entrepreneur/residencefiscale.html
Dies després va entrar com apoderat Miguel Angel Muniesa García, que té poders per representar a
l'administrador i llavors por actuar en nom seu sense que l'administrador hagi de ser-hi.
Dos mesos després, el desembre del 2016, es va revocar el càrrec de Mathieu Bonnemaison i va ser
substituït per Didier Rene Marie Joseph Julienne, més conegut com a Didier Julienne.
Didier Julienne és:
•
•
•
•

•

Un especialista en minerals molt interessat en temes militars.
Estratega industrial i editorialista en recursos naturals.
Antic oficial de la Marina francesa. Actualment a la reserva operacional.
Ha treballat en diferents empreses del sector miner i del comerç de metalls:
◦ Director de Norilsk Nickel Europe
◦ Comptoir Lyon Alemand Loyot (CLAL)
◦ Neometal
Actualment membre de l’Institut des hautes études de défense nationale, una institució

•

estatal francesa. Les missions de l'IHEDN són fixades per l'article R1132-13 del codi de
Defensa:
◦ Reunir funcionaris d'alt nivell del servei civil i militar i d'altres sectors de la nació per
promoure la seva comprensió comuna de les principals qüestions de defensa.
◦ Realitzar estudis, recerca i suport als ministeris i institucions d'educació superior i
recerca en l'àmbit de la defensa,
◦ Promoure l'educació de defensa universitària en contacte amb el ministre d'Educació
Superior.
Actualment també membre de l’Institut national des hautes études de la Sécurité et de la
Justice, una institució estatal francesa. La seu de l'establiment s'adjunta a l'Escola Militar de
París. La missió d’aquesta institució és la següent:
◦ Reunir funcionaris d'alt nivell, magistrats i executius de l'administració civil i militar i
els diferents sectors d'activitat de la Nació, els Estats membres de la Unió Europea o
altres Estats, amb vista a aprofundir compartir el seu coneixement sobre qüestions de
seguretat.
◦ Preparar-se per a l'exercici de la responsabilitat dels alts executius, francesos i
estrangers, treballant en els àmbits de la investigació que cobreix l'Institut.
◦ Promoure i difondre tots els coneixements rellevants sobre temes de seguretat interna,
salut, mediambiental, econòmica i de justícia. Col·labora amb altres organitzacions
responsables de difondre el coneixement de la seguretat nacional, la defensa i la justícia.

https://edecideur.info/edecideur.php?q=196020151003juldid-julienne-didier-rene-marie-josephpresident-0899z-81377914700012-neometal-10-r-de-l-ecole-09600-dun
https://jorfsearch.steinertriples.fr/name/Didier%20Julienne
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020797064
https://www.lesechos.fr/23/09/2003/LesEchos/18994-054-ECH_didier-julienne.htm
https://twitter.com/didierjulienne?lang=es
http://didierjulienne.eu/index.php/2018/09/21/salau-et-lannion-quelle-politique-miniere/
https://www.linkedin.com/in/didierjulienne/?originalSubdomain=fr
https://www.cercle-k2.fr/spa/users/single/97/Didier-Julienne
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/auteurs/?id=50168

