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de ani de zile, ci potențialului de creştere încă neexplorat� 
Într-o corporație de talia Nokia, o unitate care se ocupă cu 
implementarea de soluții multimedia pentru maşini se adre-
sează producătorilor industriali şi nu clientului obişnuit� 
În consecință, reprezintă „copilul vitreg“ al corporaţiei, iar 
potențialul său trece adesea neobservat� Ştiind că dispoziti-
vele multimedia nu vor deveni niciodată o componentă sufi-
cient de strategică pentru a fi mutată de la „periferia“ Nokiei 
în „inima“ businessului, Olosu şi-a prezentat propriul plan 
de afaceri, prin care transforma o simplă „rotiță“ din meca-
nismul Nokia într-o maşinărie de afaceri de sine stătătoare� 
După nouă luni de proceduri de preluare păstrate într-un 

secret absolut, data de 16 iunie 2008 a marcat transferul 
oficial al diviziei „Automotive“ Nokia din Bochum – plus 
centrele de testare din Düsseldorf şi Detroit – către Novero, 
compania lui Olosu� Deşi valoarea tranzacției nu poate fi 
divulgată, făcând obiectul unui contract de confidențialitate 
între cele două companii, Olosu recunoaşte că este vorba de 
„o sumă semnificativă“, având în vedere că cifra de afaceri 
a diviziei preluate se învârtea în jurul a sute de milioane de 
euro� Dacă la început, românul şi-a asumat de unul singur 

statutul de acționar majoritar, Equity Partners rămânând 
în plan secund, în prezent a mai apărut un investitor cu care 
îşi împarte majoritatea dominantă a acțiunilor� Identitatea 
acestuia şi participaţia în cadrul Novero sunt trecute sub 
tăcere de Răzvan Olosu�

aViOanE Din HÂRtiE. Margaret Thatcher spunea că 
o persoană care trebuie să le atragă atenția oamenilor că 
este liderul lor nu este, de fapt, lider deloc� Răzvan Olosu 
confirmă cuvintele „doamnei de fier“� Un adevărat lider 
nu trebuie să ridice niciun deget pentru a fi recunoscut şi 
urmat de către cei din jurul său, iar omul de afaceri român 
a avut parte de cea mai frumoasă surpriză din partea cola-
boratorilor săi� Aflând de faptul că şeful lor îşi semnase 
demisia şi fără să bănuiască de planurile lui mărețe (păstrate 
confidențiale), câţiva manageri ai diviziei şi-au dat la rândul 
lor demisia, în semn de solidaritate, şi l-au anunțat că sunt 
gata să-l urmeze în orice nou proiect� Pam Norris, care 
ocupa postul de şef al departamentului de vânzări al Nokia 
pentru America de Nord, a fost prima care şi-a semnat prea-
vizul, fără să aibă habar de planurile de viitor ale lui Răzvan 
Olosu� La o lună după ce a renunțat la slujbă, a citit în „Wall 
Street Journal“ despre negocierile lui Olosu cu Nokia şi a 
înțeles de ce acesta îi spusese, în treacăt, că plănuieşte „o 
afacere mare“� Pam, care este acum vicepreşedinte Novero 
pentru cele două Americi, povesteşte cu o franchețe şi cu un 
umor tipic american: „Pot să spun cu toată sinceritatea că 
l-aş fi urmat pe Răzvan şi dacă îmi spunea că are un plan de 
afaceri pentru o fabrică de avioane din hârtie“� La fel ca Pam 

„Echipa de şoc“ 
pe care  Răzvan 
Olosu a adus-o 

la Bucureşti 
cuprinde şase 

naţionalităţi

Într-o organizaţie mare, evoluezi la 
trapez, ești într-o continuă echilibristică. 
Există, însă, mereu o plasă de siguranţă 
care te prinde în eventualitatea  
unei căderi.
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au gândit, printre alţii, finlandezul YrjÖ Kemppi, actual vice-
preşedinte pe regiunile Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, 
şi chinezoaica May Lee, care conduce operaţiunile din zona 
Asia-Pacific� Când vine vorba de oamenii săi, Olosu nu face 
rabat de la criteriul pasiunii, susținând că un om care pune 
suflet are şanse mai mari de reuşită decât un om extrem de 
bine pregătit: „Decât să angajezi un om competent care are 
inima în altă parte, mai bine îți iei un robot“� Pentru a fi mai 
convingător, vine şi cu un exemplu� Cu câteva luni în urmă, 
făcea o analiză a nivelului de penetrație a hard drive-urilor 
(sisteme de stocare ataşate la dvd-playere) în rândul consu-
matorilor, pentru a stabili dacă există oportunitate pentru 
un astfel de business în cadrul Novero� După ce le-a pus în 
față oamenilor săi un grafic ce descria piața europeană, cu un 
grad de penetrație între 15 şi 17%, Olosu le-a cerut părerea 
în legătură cu cele două valori� Reacțiile celor din echipă au 
venit prompt, la unison: este o valoare surprinzător de mare! 
Omul de afaceri îşi aminteşte zâmbind momentul respectiv: 
„Le-am explicat că pentru mine valoarea de 17% nu repre-
zintă nimic� Eu nu văd în acel grafic decât 83 de procente 
încă neexplorate şi asta trebuie să vadă şi ei“� Când îl privesc 
pe Răzvan Olosu, cei 250 de angajaţi ai fostei fabrici Nokia 
din Bochum văd un singur lucru: pe omul care le-a salvat 
slujbele� Din iunie 2008, compania Novero a mai produs 
încă aproape 150 de locuri de muncă, pentru peste 30 de 
naționalităţi diferite şi plănuieşte încă 100 de angajări până 
la sfârşitul anului viitor� În biroul său din Düsseldorf, Olosu 
ține pe birou toate cele 30 de stegulețe reprezentând ţările de 
origine ale oamenilor care formează echipa globală Novero� 

Însemnele drapelelor îi amintesc zilnic de faptul că se află 
la cârma unei companii multinaționale în adevăratul sens 
al cuvântului� Fiecare națiune îşi aduce propria cultură şi 
culoare locală, împărtăşind o viziune de ansamblu comună� 
Firul roşu este unul clar: o minte deschisă şi capacitatea de a 
privi o problemă clasică dintr-un unghi neconvențional� 

inSpiRaŢiE DE BUSinESS. O idee nouă nu se poate 
naşte decât dacă reuşeşti să priveşti o situaţie banală dintr-
un unghi inedit� „Să nu uităm că, pornind de la aceleaşi 
şapte note muzicale, s-au scris simfonii extraordinare dar 
şi melodii de duzină“, argumentează el rolul imaginaţiei 
într-o societate în care oamenii au acces la aceleaşi baze de 
date, la aceleaşi firme de consultanţă şi la aceeaşi educaţie� 
Iată un motiv în plus pentru a-şi aduce echipa în România, 
la un festival de muzică clasică� Asta pentru că Răzvan Olosu 
ştie exact ce vrea: nu caută doar performanţă, ci şi lifestyle, 
nu doar tehnologie pură, ci şi frumuseţe� „Oamenii mei 
construiesc zidurile acestei afaceri ca şi cum ar construi o 
casă şi îi pot imprima ce arhitectură vor: Baroc, Bauhaus, 
Art Nouveau��� orice“� 

Poate chiar un stil��� est-european, cu aerul micului Paris 
interbelic, având în vedere că Olosu i-a purtat pe străduţele 
Bucureştiului vechi, pentru a-şi face o idee despre ceea ce 
înseamnă adevăratul spirit bucureştean� Recunoaşte, ca un 
copil pus pe şotii, că a „înfrumuseţat“ puţin realitatea zilelor 
noastre� A fost, însă, pentru o cauză nobilă� Atunci când cei 
şapte puneau întrebări despre vreo clădire veche, rămasă 
într-o paragină cumplită, Olosu îi liniştea, spunându-le că 

Cotidianul 
german Bild 
l-a numit pe 
Răzvan Olosu 
(dreapta) 
„salvatorul 
fabricii din 
Bochum“
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