
 
 
 
 
 
 
RAPORT CURENT  
CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART. 113 pct. A lit. c) 
DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006 
 
Data raportului: 03 iulie 2007 
Denumirea entitatii emitente: Flamingo International S.A. 
Sediul social: Sos. Nicolae Titulescu, nr. 121, sector 1, Bucuresti 
Numar telefon/fax: 021-203.81.00 / 021-203.81.08 
Cod de Identificare Fiscala: RO11937104 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6174/1999 
Capital social subscris si varsat: 77.905.001,1 lei (RON) 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti 
 
 
Evenimente importante de raportat:  
 
In data de 03 iulie 2007 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in cadrul 
careia s-au adoptat Hotararile nr. 1-8 / 03 iulie 2007 dupa cum urmeaza: 
 
Actionarii S.C. Flamingo International S.A. (denumita in continuare “Societatea”) s-au intrunit la a doua 
convocare in Adunare Generala Extraordinara (denumita in continuare “Adunarea”) astazi, 03 iulie 2007, ora 
10:00, in Otopeni, Calea Bucurestilor nr.44-48, judetul Ilfov. Adunarea a fost  convocata de catre Consiliul de 
Administratie al Societatii, prin publicarea convocatorului sedintei in ziarul “Romania Libera” nr. 5233 din data 
de 23 mai 2007, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numarul 1611 din 23 mai 2007.  

De asemenea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital precum si ale 
Regulamentului CNVM nr. 1/2006  privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, in vigoare la acea data, 
Societatea a transmis Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bursei de Valori Bucuresti raportul curent 
privind convocarea Adunarii. 

Inainte de inceperea dezbaterilor, lista de prezenta a actionarilor a fost semnata, personal sau prin reprezentant,  
de catre fiecare actionar prezent la sedinta Adunarii.  

Având în vedere faptul ca este a doua convocare a Adunarii precum si participarea la Adunare a 9 dintre 
acţionarii Societăţii, dintre care 5 actionari personal si 4 actionari prin reprezentant, insemnand un numar total de 
471.783.532 voturi, reprezentand 60,558825% din capitalul social, Adunarea este valabil constituită din punct de 
vedere legal şi statutar şi poate delibera în mod valabil.  

 
In urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari: 
 
PUNCTUL 1. AL ORDINII DE ZI: 
 
Hotararea nr. 1: 

 Aprobarea planului de oferire de optiuni pe actiuni salariatilor Societatii denumit “Share Options 
Plan 2007-2010”. 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 59,974908% din 
capitalul social. Au fost inregistrate VOTURI IMPOTRIVA al actionarilor ce detin 0,583917% din 
capitalul social. Nu au fost inregistrate ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.  

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul 
Constitutiv al Societatii.  
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PUNCTUL 2. AL ORDINII DE ZI: 
 
Hotararea nr. 2:

 Aprobarea programului de alocare de actiuni cu titlu gratuit catre salariatii Societatii sau a unei filiale 
a acesteia denumit “Share Repurchase Program 2007”. 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 59,974908% din 
capitalul social. Au fost inregistrate VOTURI IMPOTRIVA al actionarilor ce detin 0,583917% din 
capitalul social. Nu au fost inregistrate ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.  

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul 
Constitutiv al Societatii.  
 
 
PUNCTUL 3. AL ORDINII DE ZI: 
 
Hotararea nr. 3: 

 Aprobarea rascumpararii de pe piata de capital a unui numar maxim de 5.500.000 actiuni ale Societatii 
reprezentand cca. 0,7% din capitalul social, pentru derularea primei etape a Share Options Plan 2007 - 
2010. 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 59,974908% din 
capitalul social. Au fost inregistrate VOTURI IMPOTRIVA al actionarilor ce detin 0,583917% din 
capitalul social. Nu au fost inregistrate ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.  

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul 
Constitutiv al Societatii.  
 
 
PUNCTUL 4. AL ORDINII DE ZI: 
 
Hotararea nr. 4: 

 Aprobarea rascumpararii de pe piata de capital a unui numar maxim de 2.200.000 actiuni ale Societatii 
reprezentand cca. 0,28% din capitalul social, pentru derularea Share Repurchase Program 2007. 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 59,974908% din 
capitalul social. Au fost inregistrate VOTURI IMPOTRIVA al actionarilor ce detin 0,583917% din 
capitalul social. Nu au fost inregistrate ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.  

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul 
Constitutiv al Societatii.  

 
 
PUNCTUL 5. AL ORDINII DE ZI: 

Hotararea nr. 5: 

 Mandatarea Consiliului pentru aducerea la indeplinire a hotararilor de la punctele 1 – 4 de mai sus in 
maxim 18 luni de la publicarea acestora in Monitorul Oficial, sa stabileasca limitele minime si maxime 
ale pretului de achizitie, valoarea de acordare (cesionare) catre salariatii Societatii sau a unei filiale a 
acesteia si orice alt aspect va fi necesar in acest sens. 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 59,974908% din 
capitalul social. Au fost inregistrate VOTURI IMPOTRIVA al actionarilor ce detin 0,583917% din 
capitalul social. Nu au fost inregistrate ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.  

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul 
Constitutiv al Societatii.  
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PUNCTUL 6. AL ORDINII DE ZI: 
 
Hotararea nr. 6: 

 Autorizarea Consiliului de a suspenda aplicarea Share Options Plan 2007-2010 si/sau Share 
Repurchase Program 2007 daca politica Societatii va impune acest lucru la un anumit moment dat. 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 60,558825% din 
capitalul social. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi 
exprimate in Adunare.  

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul 
Constitutiv al Societatii.  

 
 
PUNCTUL 7. AL ORDINII DE ZI: 
 
Hotararea nr. 7: 

 Stabilirea datei de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor 
rasfrange efectele hotararii Adunarii Generala Extraordinare din data de 02 iulie 2007 (prima 
convocare) sau din data de 03 iulie 2007 (a doua convocare), dupa caz. In acest sens, propunerea 
Consiliului de Administratie este data de 19 iulie 2007. 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 60,558825% din 
capitalul social. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi 
exprimate in Adunare.  

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul 
Constitutiv al Societatii.  

 
 
PUNCTUL 8. AL ORDINII DE ZI: 
 
Hotararea nr. 8: 

 Mandatarea domnului Dragos Simion, membru al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in 
numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor si efectuarea tuturor 
formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate. Domnul Dragos 
Simion va putea subdelega in scris imputernicirea pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de 
lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate. 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 59,974908% din 
capitalul social. Au fost inregistrate VOTURI IMPOTRIVA al actionarilor ce detin 0,583917% din 
capitalul social. Nu au fost inregistrate ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.  

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul 
Constitutiv al Societatii.  

 
 
 

Reprezentant al Consiliului de Administratie 
Anca Liana Barbu  
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