
 
RAPORT CURENT 
CONFORM PREVEDERILOR ART. 113 LIT. (A) ALIN. (1) LIT. 
C) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006 PRIVIND EMITENŢII 
ŞI OPERAŢIUNILE CU VALORI MOBILIARE, SI A DECIZIEI 
CNVM NR. 2223/16.11.2007. 
 
Data raportului: 04.12.2007 
Denumirea entităţii emitente: Flamingo International S.A. 
Sediul social: Sos. Nicolae Titulescu, nr. 121, sector 1, Bucureşti 
Număr telefon/fax: 021.203.81.00 / 021.203.81.08 
Cod de identificare fiscala: RO11937104 
Număr de ordine in Registrul Comerţului: J40/6174/1999 
Capital social subscris si vărsat: 77.905.001,1 lei 
Piaţa reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: Bursa 
de Valori Bucureşti 
 

Evenimente importante de raportat:  
 
Subscrisa SC Flamingo Internaţional SA, persoană juridică română, cu sediul social 
în Bucureşti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 121, sector 1, număr de ordine in Registrul 
Comerţului J40/6174/1999, RO11937104, capital social subscris si vărsat 
77.905.001,10 RON („Societatea”), 
 
Având in vedere adresa emisa de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare nr. 
30320/29.11.2007 prin care ni s-a pus in vedere obligaţia întocmirii unei raport curent 
in conformitate cu art. 113 lit. A alin. (1) lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, 
potrivit dispoziţiilor Deciziei CNVM nr. 2223/16.11.2007,  
 
Având in vedere: 
 

 Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii din data 
de 3.07.2007 prin care a fost aprobat planul pentru achiziţionarea de acţiuni 
denumit „Share Options Plan 2007 – 2010” (in continuare „Planul”) având ca 
obiect acordarea către o parte din angajaţii Societăţii a posibilităţii de a 
achiziţiona acţiuni ale Societăţii la preţ preferenţial in cadrul unor oferte 
secundare de vânzare, 

 Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii din data 
de 16.10.2007 privind aprobarea răscumpărării de acţiuni in vederea aplicării 
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii din data de 
03.07.2007, 

  Decizia Consiliului de Administraţie a Societăţii din data de 13.11.2007 prin 
care a fost aprobat Regulamentul de aplicare al Planului, 

 
 
Prin prezenta înţelegem sa raportam următoarele: 
 



(1) Categoriile concrete de persoane cărora le este adresata oferta  
 

Oferta este destinata acelor salariaţi ai Societăţii („Persoanele Eligibile”) cărora 
Consiliul de Administraţie le va acorda dreptul de a achiziţiona acţiuni ale Societăţii 
in cadrul Planului si are drept scop creşterea interesului acestora fata de Societate. 
 
(2) Criteriile de selecţie a persoanelor cărora le este adresata oferta  
 
Participanţii la Plan si numărul de Acţiuni ce vor fi acordate fiecăruia dintre 
participanţi vor fi stabiliţi în mod discreţionar de către Consiliul de Administraţie 
dintre Persoanele Eligibile pe baza propunerii înaintata de către Directorul General al 
Societăţii.  
 
Dreptul de a achiziţiona acţiuni ale Societăţii se va acorda pe o perioadă de 4 ani. 
Participarea Persoanelor Eligibile la Plan este condiţionata de reconfirmarea anuala 
emisa de către Consiliul de Administraţie al Societăţii pentru fiecare participant până 
la data de 30 aprilie a fiecărui an, în baza oricăruia dintre următoarele criterii: 
 
- îndeplinirea obiectivelor principale pentru anul anterior în cazul fiecărui Salariat 
astfel cum au fost comunicate de către Directorul General, în conformitate cu bugetul 
anual al Societăţii; 
 
- neprimirea vreunei sancţiuni disciplinare scrisa, în conformitate cu Art. 268 din 
Codul Muncii; 
 
- contractul de muncă al salariatului nu a fost suspendat în nici un fel pentru o 
perioadă mai mare de 4 luni într-o perioadă de 15 luni. 
 
In funcţie de condiţiile specifice de piaţa, Consiliul îşi rezervă dreptul sa reconfirme 
posibilitatea unei persoane de a participa la Plan, la un anumit moment, indiferent de 
condiţiile menţionate mai sus. 
 
Reconfirmarea conferă dreptul respectivei persoane sa continue programul si sa 
beneficieze de următoarea perioada de exercitare. 
 
(3) Preţul solicitat in cadrul ofertei  

 
Preţul pentru acţiunile Societăţii cumpărate urmare a acordării in 2007 a dreptului de 
achiziţionare de acţiuni este de 0,378 RON.  
 
Preţul de exercitare pentru acţiunile Societăţii ce vor fi cumpărate ca urmare a 
acordării de drepturi de achiziţionare in Etapele 2008 – 2010 vor fi stabilite anual de 
către Consiliul de Administraţie in conformitate cu Planul. 
 
(4) Alte detalii cu privire derularea Planului 
 
(i) Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare ce sunt oferite 
 
Dreptul de a achiziţiona acţiuni ale Societăţii va privi doar acţiuni existente ale 
Societăţii, si nu se va proceda la emiterea unor noi acţiuni. In acest scop, Societatea va 



proceda la răscumpărarea acţiunilor existente ale acesteia si tranzacţionate la Bursa de 
Valori Bucureşti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu 
toate modificările şi completările ulterioare, ale Capitolului II din Regulamentul CE 
nr. 2273/2003, precum şi ale altor acte normative aplicabile. Acţiunile ce vor fi astfel 
oferite conform Planului sunt acţiuni nominative tranzacţionabile la BVB si  
răscumpărate de Societate. 
 
(ii) Răscumpărarea acţiunilor Societăţii in vederea implementării Planului 
 
In vederea implementării Planului, Societatea va proceda la răscumpărarea acţiunilor 
acesteia tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti. Decizia de răscumpărare a 
acţiunilor fost aprobată prin Hotărârea Adunării Extraordinare a Acţionarilor 
Societăţii din data de 16.10.2007 prin votul pozitiv al acţionarilor reprezentând 100% 
din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi in Adunarea Generala 
Extraordinara a Societăţii mai sus descrisa. 
  
Conform hotărârii de mai sus si a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor din data de 03.07.2007, Societatea a aprobat, in ceea ce priveşte prima 
etapa a  Planului, răscumpărarea unui număr maxim de 5.500.000 acţiuni ale 
Societăţii la preţul minim de răscumpărare egal cu valoarea nominală a unei acţiuni de 
0,1 lei per acţiune si preţ maxim de răscumpărare de 0,6 lei per acţiune.  
 
(iii) Perioada pentru subscrierea acţiunilor 
 
Exercitarea drepturilor conferite participanţilor prin intermediul Planului va fi făcuta 
prin subscrierea acţiunilor Societăţii pe baza unui prospect simplificat aprobat de către 
CNVM si dus la îndeplinire pentru perioada de timp aprobata de CNVM, in 
conformitate cu prevederile legale aplicabile (Legea Pieţei de Capital, Regulamentul, 
Statutul Bursei de Valori si al Depozitarului Central, împreuna cu orice alte dispoziţii 
legale aplicabile). De asemenea, participanţii îşi vor putea exercita drepturile de a 
achiziţiona acţiunile conform Planului numai in timpul perioadei de valabilitate a 
ofertelor secundare de vânzare in termenii si condiţiile unor astfel de oferte astfel cum 
vor fi aprobate de CNVM si comunicate participanţilor in conformitate cu dispoziţiile 
legale aplicabile. 
 
Anexam la prezentul raport Planul pentru achiziţionarea de acţiuni denumit „Share 
Options Plan 2007 – 2010” ce face parte integranta din prezentul raport curent. 
 
 
Reprezentant al Consiliului de Administraţie 
Director Financiar 
 
______________ 
 
Oana Leahu 
 
 
 
 
 



SHARE OPTIONS PLAN 2007-2010 

(PLAN DE OPŢIUNI PENTRU ACŢIUNI 2007-2010) 

 
 
1. PREVEDERI GENERALE 
 
1.1. Interpretare 
 
a) În cadrul „Share options plan 2007-2010” („Plan”)  următorii termeni vor avea 
semnificaţiile de mai jos: 
„Flamingo”: înseamnă SC Flamingo International S.A. cu sediul in 

Bucuresti, Bd. Nicolae Titulescu, nr. 121, sector 1, avand 
numarul de inregistrare in registrul comertului J40/6174/1999, 
CIF RO11937104; 

„Consiliu”:  înseamnă Consiliul de Administraţie al Flamingo; 
„Acţiuni”:  înseamnă acţiunile Flamingo; 
„Persoană Eligibilă”:  înseamnă orice salariat al Flamingo, cu norma intreaga sau 

partiala; in masura in care dispozitiile legale imperative permit, 
pentru scopul acestui Plan, sensul termenului „Persoana 
Eligibilă” va putea fi extins pentru a include si referirea la 
salariatii filialelor Flamingo; 

„Opţiune”  înseamnă o opţiune de achiziţionare a unei Acţiuni acordată 
unei Persoane Eligibile, în baza Planului; 

„Participant”  înseamnă o Persoană Eligibilă căreia i s-a acordat cel putin o 
Opţiune; 

„Aranjament de Recompensare prin Acţiuni”:   
înseamnă orice opţiune de achiziţionare de Acţiuni, plan de 
acordare de opţiuni de achiziţionare de Acţiuni, plan de 
achiziţie de Acţiuni de către Persoanele Eligibile sau orice alt 
mecanism de recompensare sau de stimulare a Persoanelor 
Eligibile, implicând emiterea sau emiterea in viitor de Acţiuni, 
sau rascumpararea de Acţiuni de catre Flamingo sau 
rascumpararea de Acţiuni cu ajutorul financiar al Flamingo, 
prin împrumut, garanţie sau în alt fel; şi 

„Data Incheierii”  înseamnă data la care un Participant încetează să fie Persoană 
Eligibilă. 

 
b) Planul şi toate operatiunile la care se face referire în acesta vor fi guvernate şi 
interpretate în conformitate cu legile şi reglementările româneşti în vigoare.  
 

 
1.2. Scop 
 
a) Scopul Planului este de a alinia interesele conducerii şi personalului cheie al 
Flamingo cu cele ale acţionarilor Flamingo, oferind Persoanelor Eligibile, in conditiile 
legislatiei aplicabile, de stimulente legate de preţul Acţiunilor. De asemenea, Planul 
isi propune sa: 



• încurajeze deţinerea de Acţiuni de către Persoanele Eligibile; 
• sporeasca interesul Persoanelor Eligibile pentru succesul Flamingo; 
• motiveze Persoanele Eligibile să rămână angajati ai Flamingo; 
• atraga noi angajaţi la Flamingo. 

 
b) Planul oferă Participanţilor ocazia să achiziţioneze Acţiuni la o dată viitoare, la un 
preţ stabilit în avans - cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile si ale prezentului 
Plan.  
 
1.3. Administrarea si implementarea Planului 
 
a) Planul va fi administrat cu respectarea si in limitele legislatiei aplicabile, de 
Consiliu sau de un comitet al Consiliului, comitet numit în acest scop de Consiliu, cu 
respectarea legislatiei aplicabile si care va fi compus din cel puţin trei membri ai 
Consiliului.  
 
b) În limitele prevazute de  Plan si cu respectarea conditiilor imperative ale legii, 
Consiliul va avea autoritatea si va fi competent: 
 

(i) Să interpreteze orice prevederi ale Planului; 
(ii) Să adopte orice decizii, să întreprindă orice operatiuni si/sau sa 

negocieze, sa decida, sa semneze, in numele si pe seama Flamingo 
orice documente necesare sau aflate în legătură cu interpretarea, 
implementarea, administrarea şi/sau incetarea Planului, si in 
general sa efectueze orice operatiuni necesare pentru sau in 
legatura cu implementarea Planului in limitele si cu respectarea 
dispozitiilor imperative ale legislatiei aplicabile si ale prezentului 
Plan (inclusiv, dar fără a se limita la prevederile Secţiunii 1.6 din 
prezentul Plan).  

Instrucţiunile, regulile, reglementările, interpretările deciziile si documentele emise de 
Consiliu in baza prezentului Plan si cu respectarea legislatiei aplicabile vor fi 
obligatorii pentru Flamingo şi pentru toate Persoanele Eligibile. 
 
c) În cazul în care Flamingo: (i) va participa la orice operatiuni care vor conduce la o 
fuziune,  consolidare, reorganizare a Flamingo sau la un alt rezultat in baza caruia 
activitatea Flamingo va fi cumulata cu cea a unui terţ; sau (ii) un terţ va face o ofertă 
de preluare a tuturor sau a majoritatii Actiunilor Flamingo si respectiva oferta se 
materializeaza intr-un transfer de actiuni sau (iii) Flamingo va participa la o tranzacţie 
care va conduce la obţinerea de către un terţ a tuturor sau a majoritatii activelor 
Flamingo prin cumpărare, închiriere sau alte mijloace, Consiliul poate introduce in 
Plan prevederi pentru protejarea drepturilor Participanţilor, inclusiv prin modificarea 
sau renunţarea la orice restricţii aplicabile în exercitarea Opţiunilor rămase 
neexercitate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si ale prezentului Plan.  
 
1.4. Opţiuni  
 
a) Numărul total de Opţiuni care fac obiectul Planului este de 55.000.000 de Opţiuni. 
Din numărul total de 55.000.000, 10.000.000 de Opţiuni vor fi rezervate pentru 
persoanele care vor deveni Persoane Eligibile dupa data aprobarii Planului conform 



sectiunii 1.7. de mai jos şi/sau vor fi acordate ca stimulente suplimentare pentru 
Persoanele Eligibile existente la data aprobarii Planului.  
 
b) Dacă va interveni o modificare a numarului total de Acţiuni din capitalul social al 
Flamingo  indiferent de motivul unei asemenea modificari, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de legislatia aplicabila si de prezentul Plan, Consiliul va putea adapta 
prevederile prezentului Plan in ceea ce priveste: 

(i) Numărul  de Acţiuni   emise sau care pot fi emise în baza Planului 
şi/sau  

(ii) Numărul  de Acţiuni care fac obiectul Opţiunilor neexercitate, 
Optiuni care au fost acordate până în momentul la care intervine 
respectiva modificare şi preţul de exercitare a acestor Opţiuni. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, nici o astfel de ajustare nu va obliga Flamingo să emită 
sau să vândă Acţiuni fracţionare.  

 
1.5. Modificare şi incetare 
 
Consiliul poate decide modificarea, suspendarea sau incetarea Planului sau a oricarei 
porţiuni a acestuia în orice moment, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi în 
condiţiile prezentului Plan.  
 
După aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor Flamingo a Planului şi a 
operatiunilor de majorăre de capital si/sau de achizitionare de Actiuni necesare (dupa 
caz), nici o astfel de modificare, suspendare sau incetare a Planului nu va modifica 
sau împiedica exercitarea Opţiunilor sau a oricaror drepturi în baza acestora acordate 
oricărui Participant prin Plan, fără acordul Participantului respectiv.  
 
Planul va înceta cel mai tarziu la 31 decembrie 2010, dar prevederile Planului şi/sau 
orice instrucţiuni şi/sau alte reguli adoptate de Consiliu in legatura cu Planul, care vor 
fi în vigoare la data incetarii Planului, vor continua sa produca efecte cu privire la 
Opţiunile ramase neexercitate pana la exercitarea sau expirarea acestora, in 
conformitate cu acest Plan.  
 
1.6. Conformitate cu legislaţia 
 
a) Planul, acordarea şi exercitarea Opţiunilor în baza acestuia, obligaţia Flamingo de a 
vinde Acţiunile ca urmare a exercitarii Opţiunilor, si, in general, toate dispozitiile 
Planului vor fi supuse tuturor regulilor, deciziilor şi/sau reglementărilor aplicabile ale 
Bursei de Valori Bucureşti precum si a oricaror alte entitati care au competente, 
potrivit legislatiei aplicabile, in legatura cu implementarea Planului. 
 
b) Flamingo nu va putea fi obligată prin nici o prevedere a Planului sau ca urmare a 
acordarii vreunei Opţiuni conform prezentului Plan să emită sau să vândă Acţiuni cu 
încălcarea dispozitiilor legale imperative aplicabile, a regulilor deciziilor şi/sau 
reglementărilor mentionate in paragraful de mai sus.  
 
c) Pentru evitarea oricarui dubiu, Flamingo nu este si nu va putea fi tinuta 
raspunzatoare pentru nici un fel de pierderi si/sau prejudicii cauzate ca urmare a 
neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a oricareia dintre obligatiile asumate 



prin prezentul Plan, in cazul in care o asemenea neindeplinire sau indeplinire 
necorespunzatoare a obligatiilor se datoreaza modificarii legislatiei aplicabile.    
 
1.7. Data intrării în vigoare 
 
Planul va intra în vigoare, iar Consiliul va putea demara operatiunile necesare 
implementarii sale, la data aprobarii Planului de catre adunarea generala a actionarilor 
Flamingo, dar nu inainte de obtinerea oricaror alte aprobari care ar putea fi necesare 
in legatura cu implementarea Planului.  

 
1.8. Diverse 
 
a) Nimic din conţinutul Planului nu va putea împiedica Consiliul să adopte alte 
Aranjamente de Recompensare prin Acţiuni, în condiţiile obtinerii prealabile a 
aprobărilor necesare potrivit legislatiei aplicabile si cu respectarea dispozitiilor legale 
imperative aplicabile. 
 
b) Nimic din conţinutul Planului sau al oricărei Opţiuni acordate în cadrul Planului nu 
va conferi vreunui Participant vreun interes sau titlu asupra oricăror Acţiuni sau orice 
drepturi ca acţionar al Flamingo sau orice alt drept împotriva Flamingo, cu excepţia 
celor stabilite prin Plan si/sau prin dispozitiile legale aplicabile, la exercitarea oricărei 
Opţiuni. 
 
c) Planul nu dă nici unui Participant şi nici unei Persoane Eligibile dreptul sau 
obligaţia să continue să fie salariat al Flamingo (cu exceptia situatiilor prevazute la 
punctul 2.3 de mai jos). Acordarea Opţiunilor către orice Persoană Eligibilă este 
supusă aprobării  Consiliului, bazată pe propunerea a directorului general al 
Flamingo. 
  
d) Nu se pot emite Acţiuni fracţionare la exercitarea Opţiunilor. Dacă un Participant 
ar dobândi dreptul la o fracţiune de Acţiune ca urmare a exercitarii unei Opţiuni, 
Participantul va avea dreptul să achiziţioneze numai numărul întreg imediat inferior 
de Acţiuni şi nu se va efectua nici o plată sau altă ajustare în legătură cu fracţiunea de 
Acţiune ignorată.  
 
 
2. OPŢIUNI 
 
2.1. Acordare 
 
În condiţiile prevederilor Planului si ale dispozitiilor legale imperative aplicabile, 
Consiliul va avea autoritatea să emită Opţiuni către o Persoană Eligibilă şi să 
determine, eventual, limitările, restricţiile şi condiţiile suplimentare fata de cele 
stabilite în Secţiunile 2.2.şi 2.3 de mai jos, aplicabile pentru acordarea şi/sau 
exercitarea acestor Opţiuni, printre care: 

i) Natura şi durata oricăror restricţii privind exercitarea acestor Opţiuni sau 
vânzarea sau înstrăinarea în alt fel a Acţiunilor obţinute prin exercitarea 
acestor Opţiuni; şi 



ii) Natura evenimentelor, dacă este cazul, şi durata perioadei pe care drepturile 
Participantului privind Acţiunile obţinute prin exercitarea unei Opţiuni pot fi 
suspendate.  

O Persoană Eligibilă ar putea primi Opţiuni de mai multe ori în cadrul Planului şi ar 
putea primi Opţiuni separate.  
 
2.2. Preţul pentru exercitare 
 
a) In cazul Optiunilor ce vor fi acordate in cursul anului 2007, Consiliul va stabili 
preţul de exercitare pentru fiecare Opţiune la momentul acordării respectivei Opţiuni, 
în conformitate cu Secţiunea 2.3(a) de mai jos si cu prevederile legale imperative in 
vigoare.  
 
b) Preţul de exercitare pentru orice Opţiune acordată de Consiliu, după anul 2007, va 
fi cel puţin egal cu preţul de închidere pentru tranzactiile cu Acţiuni la Bursa de 
Valori Bucureşti în ziua de tranzacţionare imediat precedentă acordării Opţiunii.  
 
c) Preţul de exercitare va putea fi revizuit în conformitate cu prevederile Secţiunii 
1.4(b) si cu prevederile legale imperative aplicabile. 

 
2.3 Exercitarea Opţiunilor 
 
a) Preţul de exercitare pentru Opţiunile care vor fi acordate în 2007 este egal cu preţul 
mediu lunar de închidere al Actiunilor la Bursa de Valori Bucureşti în mai 2007, 
respectiv 0.378 RON. 
 
b) Consiliul este pe deplin autorizat sa determine data de la care va putea fi exercitata 
orice Optiune in conditiile prezentuli Plan si cu respectarea dispozitiilor legale 
aplicabile. 
 
c) Toate Opţiunile acordate de Consiliu trebuie exercitate cel târziu la data („Ultima 
Dată de Exercitare”) primulului dintre urmatoarele evenimente: (i) in termen de 5 ani 
de la data acordării Optiunii şi (ii) altă dată determinată de Consiliu, la momentul 
acordării Optiunii. 
 
d) Dacă nu se stabileşte altfel de către Consiliu şi nu se prevede altfel într-un contract 
de muncă între Flamingo şi Participant,  orice Opţiuni deţinute de Participant care nu 
sunt exercitate până la Data Incheierii, respectivele Opţiuni vor expira şi nu vor mai 
putea în nici un caz să fie exercitate de Participant.  
 
e) Următoarele reguli se aplică atunci când Participantul  părăseşte Flamingo înainte 
de Data Incheierii pe motiv de: 

1. Concediere din motive care nu tin de culpa angajatului, conform 
legislatiei muncii in vigoare – Opţiunile exercitabile de 
Participant (in limba engleza „vested”) pana la momentul la care 
intervine concedierea, pot fi exercitate de Participant cel târziu in 
termen de  6 luni de la data incetarii contractului de munca al 
Participantului. 

2. Pensionare - Opţiunile exercitabile de Participant (in limba 
engleza „vested”) pana la momentul la care intervine 



pensionarea, pot fi exercitate de Participant cel târziu in termen de 
6 luni de la data pensionarii. 

3. Demisie – Opţiunile atribuite Participantului, indiferent daca 
acestea sunt sau nu exercitabile (in limba engleza „vested”) la 
momentul intervenirii demisiei, îşi pierd valabilitatea la data 
incetarii contractului de munca al Participantului, prin demisie; 

4. Concediere din motive disciplinare/performanţă nesatisfăcătoare, 
sau din orice alte motive care presupun culpa salariatului, 
conform legislatiei muncii in vigoare – Opţiunile atribuite 
Participantului, indiferent daca sunt sau nu exercitabile (in limba 
engleza „vested”) la momentul intervenirii concedierii, îşi pierd 
valabilitatea la data incetarii contractului de munca al 
Participantului; 

5. Deces - Opţiunile exercitabile de catre Participant (in limba 
engleza „vested”) pana la momentul decesului Participantului, 
pot fi exercitate de succesorii in drepturi ai Participantului, in cel 
mult 6 luni de la data decesului Participantului; 

6. Dacă nu se stabileşte altfel de către Consiliu, dacă un Participant 
încetează să fie Persoană Eligibilă din orice alt motiv, cu excepţia 
unui motiv menţionat mai sus (la punctele 1-5), Opţiunile 
exercitabile de Participant (in limba engleza „vested”) pana la 
Data Incheierii pot fi exercitate de Participant pana cel tarziu la 
Ultima Data de Exercitare.  

f) Fiecare Opţiune va face obiectul unui contract de opţiune semnat de reprezentantii 
Flamingo şi de Participant. 
 
g) Preţul de exercitare pentru fiecare Acţiune achiziţionată în baza unei Opţiuni va fi 
plătit integral în numerar sau prin transfer bancarla momentul acestei exercitări, iar la 
primirea plăţii integrale a Actiunilor pentru care s-a exercitat Opţiunea, în condiţiile 
Planului, toate Acţiunile pentru care s-a exercitat Opţiunea vor fi emise/transferate 
catre Participant.  
 
 
Prezentul Plan contine principiile generale, liniile directoare ale operatiunilor la 
care se refera acest Plan, constituind cadrul general al acestor operatiuni, iar 
Consiliul este pe deplin autorizat sa decida, in conformitate cu dispozitiile legale 
aplicabile, modalitatile concrete de implementare a acestor operatiuni. 
 


