
 
 
 
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:  
 

A. In data de 16 octombrie 2007 ora 11:00, a avut loc, la a doua convocare, Adunarea 
Generala Extraordinara a Actionarilor in cadrul careia s-au adoptat Hotararile nr. 1-4 
dupa cum urmeaza: 

 
Hotararea nr. 1: 

 Aprobarea răscumpararii de pe piaţa de capital a unui număr maxim de 7.700.000 acţiuni ale 
Societăţii reprezentând cca. 0,98 % din capitalul social al Societăţii, la preţul minim de 
rascumparare egal cu valoarea nominala a unei actiuni de 0,1 lei per actiune si pret maxim de 
răscumpărare de 0,6 lei per acţiune. Durata de timp in care se va desfăşura programul de 
răscumpărare a acţiunilor, in vederea aplicarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala a 
Actionarilor Societatii din 03 iulie 2007 privind derularea primei etape a Share Options Plan 
2007 – 2010 si derularea Share Repurchase Program 2007, este de 18 luni de la publicarea 
prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei. 

 
Hotararea nr. 2:

 Mandatarea Consiliului pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1 de mai sus in 
termen de maxim 18 luni de la publicarea acestora in Monitorul Oficial, inclusiv in vederea 
stabilirii condiţiilor, a criteriilor de eligibilitate precum si orice alt aspect necesar in acest sens 
si care nu este de competenta exclusiva a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 

 
Hotararea nr. 3: 

 Stabilirea datei de înregistrare, in funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se 
vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare din data de 15 octombrie 
2007 (prima convocare) sau din data de 16 octombrie 2007 (a doua convocare), după caz. In 
acest caz, propunerea Consiliului de Administraţie este data de 31 octombrie 2007. 

 
Hotararea nr. 4: 

 Mandatarea domnului Dragoş Simion, vicepresedinte al Consiliului de Administraţie, pentru 
semnarea in numele acţionarilor a hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a 
Acţionarilor si efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea 
hotărârilor adoptate. Domnul Dragoş Simion va putea delega in scris, către terţe persoane, 
puterile conferite de către Adunarea Generala Extraordinara pentru efectuarea tuturor 
formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate. 
 

Toate hotararile au fost adoptate cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 100% din 
drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi 
IMPOTRIVA si nici ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.  

Prin urmare, a fost indeplinita conditia de majoritate prevazut de lege si de Actul Constitutiv al Societatii 
pentru adoptarea tuturor hotararilor. 
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B. In data de 16 octombrie 2007 ora 12:00, a avut loc, la a doua convocare, Adunarea 

Generala Ordinara a Actionarilor in cadrul careia s-au adoptat Hotararile nr. 1-4          
dupa cum urmeaza: 

 
Hotararea nr. 1: 

 Numirea societatii DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul în str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, sector 
1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucuresti cu nr. J40/6775/1995, Cod de 
inregistrare fiscala RO7756924 ca auditor financiar al Societatii si fixarea la 3(trei) ani a duratei 
minime a contractului de audit financiar. 

 
Hotararea nr. 2:

 Imputernicirea domnului Jiri Rizek, Director general al Societatii, sa stabileasaca termenii si conditiile 
contractului de audit financiar si sa semneze acest contract in numele si pe seama Societatii. 

 
Hotararea nr. 3: 

 Stabilirea datei de înregistrare, in funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor 
răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare din data de 15 octombrie 2007 (prima 
convocare) sau din data de 16 octombrie 2007 (a doua convocare), după caz. In acest caz, propunerea 
Consiliului de Administraţie este data de 31 octombrie 2007. 

 
Hotararea nr. 4: 

 Mandatarea domnului Dragoş Simion, vicepresedinte al Consiliului de Administraţie, pentru semnarea 
in numele acţionarilor a hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor si efectuarea 
tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate. Domnul 
Dragoş Simion va putea delega in scris, către terţe persoane, puterile conferite de către Adunarea 
Generala Ordinara pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea si 
aplicarea hotărârilor adoptate. 
 

Toate hotararile au fost adoptate cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 100% din 
drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi 
IMPOTRIVA si nici ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.  

Prin urmare, a fost indeplinita conditia de majoritate prevazut de lege si de Actul Constitutiv al Societatii 
pentru adoptarea tuturor hotararilor. 

 
 
 

Reprezentant al Consiliului de Administratie 
 
Director Financiar 
Oana LEAHU  
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