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I.  DEFINIŢII 
 
 
„Acţiuni”  înseamnă acţiunile Flamingo; 
 

„BVB”         înseamnă Bursa de Valori Bucureşti; 

 

„CAEN”  înseamnă clasificarea activităţilor din economia naţională, 
aprobata prin Hotărârea de Guvern nr. 656 din 6.10.1997, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 301 din 5.11.1997 şi 
actualizată prin Ordinul nr. 601 din 26.11.2002 al Institutului 
Naţional de Statistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 908 
din 13.12.2002; 

 

„CNVM” înseamnă Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; 

 
„Consiliul de Administraţie”   înseamnă Consiliul de Administraţie al Flamingo; 
 
 
„Flamingo” sau „Societatea” înseamnă 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; 

 
 
„Legea Pieţei de Capital”  înseamnă Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de 

capital, publicată în Monitorul Oficial nr. 571 din 29 iunie 
2004; 

 
„LEI” sau „RON” înseamnă moneda oficială a României; 
 
“Participant” - o Persoană Eligibilă căreia i s-a acordat cel puţin un drept de 

a achiziţiona Acţiuni; si/sau  
 - o persoana căreia i s-a acordat cel puţin un drept de a 

achiziţiona Acţiuni, alta decât o Persoana Eligibila, care insa 
va putea beneficia de acest drept numai daca la momentul in 
care dreptul de a achiziţiona Acţiuni devine exercitabil va 
îndeplini toate condiţiile de a fi o Persoana Eligibila.  

 
„Persoana Eligibila” înseamnă angajatul Flamingo cu program de munca normal 

sau redus; 
 
„Planul” înseamnă programul de tip “Stock Option Plan” prin care se 

va acorde Persoanelor Eligibile dreptul de a achiziţiona un 
număr determinat de Acţiuni la un preţ preferenţial;  
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„Regulamentul” înseamnă Regulamentul CNVM nr. 1/2006 din 9 martie 2006 

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare publicat în 
Monitorul Oficial nr. 312 bis din 6 aprilie 2006.     

 
„Răscumpărare” înseamnă achiziţionarea de Acţiuni tranzacţionate pe BVB de 

către Societate şi care vor face ulterior obiectul drepturilor de 
a achiziţiona Acţiuni ale Societăţii conform Planului.   

 
„Opţiune”  înseamnă dreptul de achiziţionare de Acţiuni acordat unei 

Persoane Eligibile, în baza Planului („stock option plan”); 
termenul « opţiune » a fost utilizat numai pentru simplitate in 
exprimare, si nu implica emiterea sau tranzacţionarea de 
instrumente financiare in sensul definit de Legea Pieţei de 
Capital. 

 

II. SCURTA DESCRIERE A PLANULUI  
 
FLAMINGO intenţionează să pună în aplicare în perioada 2007 – 2010 Planul în scopul de a 
alinia interesele conducerii şi personalului cheie al Flamingo cu cele ale acţionarilor Societăţii, 
oferind Persoanelor Eligibile, in condiţiile legislaţiei aplicabile, de stimulente legate de preţul 
Acţiunilor. De asemenea, Planul îşi propune să: 
 

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

 
Planul oferă Participanţilor dreptul de a putea achiziţiona, anual pe durata Planului, Acţiuni la o 
dată viitoare si la un preţ stabilit în avans. Înainte de a li se oferi acest drept, Flamingo va 
răscumpăra Acţiunile ce vor  face ulterior obiectul dreptului de achiziţie al Participanţilor 
conform Secţiunii III (c) de mai jos.  
 
Numărul total de Acţiuni care face obiectul Planului este de 55.000.000. Planul, acordarea şi 
exercitarea dreptului de a achiziţiona Acţiuni ale Societăţii în baza acestuia, obligaţia Flamingo 
de a vinde Acţiunile ca urmare a exercitării dreptului de achiziţionare a Acţiunilor, si, in general, 
toate dispoziţiile Planului vor fi supuse tuturor regulilor, deciziilor şi/sau reglementărilor 
aplicabile ale BVB, precum si a oricăror alte entităţi care au competente, potrivit legislaţiei 
aplicabile, in legătură cu implementarea Planului. 
 
Planul urmează a se desfăşura pe o perioada de 4 ani. Participarea Persoanelor Eligibile la Plan 
este condiţionata de reconfirmarea anuala a posibilităţii de a participa la Plan emisa de Consiliul 
de Administraţie pentru fiecare Participant până la fiecare data de 30 Aprilie, în baza oricăruia 
dintre următoarele criterii: 
 
- îndeplinirea obiectivelor principale pentru anul anterior în cazul fiecărui Participant astfel cum 
au fost comunicate de către directorul general Flamingo, în conformitate cu bugetul anual al 
Societăţii; 
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- nu a primit vreo sancţiune disciplinară scrisa, în conformitate cu Art. 268 din Codul Muncii; 
 
- contractul de muncă 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 de Administraţie îşi rezervă dreptul sa 
reconfirme posibilitatea unei persoane sa participe 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.   
 
Planul va fi administrat cu respectarea si in limitele legislaţiei aplicabile, de Consiliul de 
Administraţie sau de un comitet al Consiliului, comitet numit în acest scop de Consiliul de 
Administraţie, cu respectarea legislaţiei aplicabile si care va fi compus din cel puţin trei membri 
ai Consiliului de Administraţie.  

III. DETALIEREA UNOR INFORMAŢII DESPRE SOCIETATE ÎN 
CONFORMITATE CU ANEXA 15 DIN REGULAMENT  

 
Vă prezentăm mai jos anumite informaţii despre Societate in conformitate cu Anexa 15 din 
Regulament, după cum urmează: 
 

(a) Prezentarea Societăţii: 
 
 

Denumire Sediul Social Cod Fiscal Obiect de activitate Capital Social 
Flamingo 
International 
SA 

B-DUL 
NICOLAE 
TITULESCU 
nr. 121 sector 1 

RO 
11937104 

Comerţ cu ridicata al 
calculatoarelor, 
echipamentelor 
periferice si software-
ului (Cod CAEN -
5184) 
 
 

77.905.001,1 RON
 

 
Structura Acţionariatului 

Persoane fizice si juridice conform cu Registrul Acţionarilor gestionat de către Depozitarul 
Central, după cum urmează:  
 

CINCA DRAGOS DANIEL 234,810,154 30.14% 
QVT FUND LP  110,976,326 14.25% 
FLANCO HOLDING LTD.  82,500,000 10.59% 
HANSA IDA EUROPA AKTSIA FOND  64,460,566 8.27% 
GUSTAVIA CAPITAL MANAGEMENT AB  40,132,400 5.15% 
Persoane juridice 230,077,472 29.53% 
Persoane fizice 16,093,093 2.07% 
Total 779,050,011 100% 
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(b) Bilanţul si Contul de Profit si pierdere pentru ultimul exerciţiu financiar (1.01.2006 – 
31.12.2006)  
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(c) Informaţii privind hotărârea organului statutar care a aprobat Planul. 

 
Planul a fost aprobat de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Flamingo din 
data de 3.07.2007 (Anexa 1), iar prin Decizia Consiliului de Administraţie din data de 
13.11.2007 (Anexa 3) a fost aprobat Regulamentul de aplicare a Planului (Anexa 4), respectiv 
modelul Notificării către salariaţii Societăţii (Anexa 5). 
 
Planul va fi implementat prin oferirea dreptului de achiziţionare către Persoanele Eligibile de 
Acţiuni deja existente, si nu se va proceda la emiterea unor noi acţiuni ale Societăţii. In acest 
scop, Flamingo va proceda la Răscumpărarea Acţiunilor, 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.  
 
Decizia de Răscumpărare fost aprobată prin Hotărârea Extraordinara a Acţionarilor Flamingo din 
data de 16.10.2007 (Anexa 2). Conform acesteia, Societatea a aprobat Răscumpărarea unui 
număr maxim de 7.700.000 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 privind derularea primei etape a Planului (2007).  
 
Menţionam de asemenea ca Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Flamingo 
din data de 3.07.2007 a fost depusa la Registrul Comerţului in data de 04.07.2007  iar Hotărârea 
Extraordinara a Acţionarilor Flamingo din data de 16.10.2007 a fost depusa la Registrul 
Comerţului in data de 31.10.2007, urmand ca acesta sa indeplineasca formalitatile de transmitere 
a hotararlor catre Monitorul Oficial in vederea publicarii lor. 
 

(d) Numărul si caracteristicile principale ale Acţiunilor care se intenţionează a fi oferite 
spre subscriere in cadrul Planului. 

 
Numărul maxim de Acţiuni care vor putea fi achiziţionate conform Planului este de 55.000.000. 
Dintre acestea, dreptul de a achiziţiona 10.000.000 de Acţiuni se intenţionează a se acorda 
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persoanelor care vor deveni Persoane Eligibile după data aprobării Planului si/sau vor fi acordate 
ca suplimente suplimentare.  
 
In prima etapa a Planului ce se va desfăşura in anul 2007 se intenţionează a fi acordate drepturi 
pentru achiziţia unui număr maxim de 5.500.000 de acţiuni. Pana in acest moment, Societatea a 
aprobat in Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor Flamingo din data de 16.10.2007 
(Anexa 2) pentru desfăşurarea etapei menţionata anterior Răscumpărarea a unui număr de 
7.700.000 de Acţiuni.  
 
Acţiunile ce vor fi astfel oferite conform Planului sunt acţiuni nominative tranzacţionabile la 
BVB, răscumpărate de Societate conform Secţiunii III (c) de mai sus.  
 

(e) Piaţa reglementată pe care se va derula/se intenţionează derularea ofertei secundare de 
vânzare 

 
Planul şi Răscumpărarea urmează a fi implementate prin oferta secundara de vânzare derulată pe 
BVB în temeiul Regulamentului CE nr. 2273/2003, Legii Petei de Capital si a celorlalte 
prevederi legale aplicabile.  
 

(f) Modalitatea de utilizare a fondurilor atrase prin intermediul ofertei secundare de 
vânzare. 

 
Fondurile obţinute de Societate prin implementarea Planului vor acoperi o parte din cheltuielile 
Societăţii cu organizarea şi desfăşurarea acestuia. Fiind vorba de o vânzare la un preţ 
preferenţial, nu se estimează obţinerea de fonduri suplimentare fata de cele cheltuite. Cu toate 
acestea, daca in urma derulării Planului, Societatea va obţine profit, aceste sume vor fi folosite 
pentru achizitionarea de alte actiuni avand aceeasi destinatie. 
 

(g) Preţul şi modalitatea de plată în cadrul ofertei secundare de vânzare. 
 
Preţul la care vor putea fi achiziţionate Acţiuni ale Societăţii in urma exercitării dreptului de 
cumpărare în cadrul Planului de către Persoanele Eligibile va fi de 0,378 RON, urmând a fi plătit 
integral în numerar sau prin transfer bancar la momentul exercitării acestui drept.  
 

(h) Societatea de servicii de investiţii financiară care se preconizează a intermedia oferta 
secundara de vânzare 

 
(informaţie indisponibilă momentan) 
 

(i) Estimare privind perioada de timp în care valorile mobiliare vor fi disponibile 
investitorilor spre subscriere  

 
Planul urmează a se derula pe o perioadă de 4 ani. Participarea Persoanelor Eligibile la Plan este 
condiţionata de reconfirmarea anuala a acestora emisa de Consiliul de Administraţie în baza 
criteriilor descrise la Secţiunea II de mai sus. 
 
Exercitarea drepturilor conferite Participanţilor prin intermediul Planului va fi făcuta prin 
subscrierea Acţiunilor 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 isi vor 
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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 au fost aprobate de CNVM si comunicate Participanţilor in conformitate cu 
dispoziţiile legale aplicabile.  

IV. DOCUMENTE ANEXATE 
 

(a) Hotărârea AGEA/3.07.2007 de aprobare a Planului împreuna cu dovada publicării in 
Monitorul Oficial (Anexa 1);  

 
(b) Hotărârea AGEA/16.10.2007 de aprobare a Răscumpărării împreuna cu dovada 

publicării in Monitorul Oficial (Anexa 2);  
 

(c) Decizia Consiliului de Administraţie Flamingo/13.11.2007 de aprobare a 
Regulamentului de aplicare a Planului si a modelului notificării acestuia către 
salariaţii Societăţii (Anexa 3). 

 
(d) Regulamentul Planului (Anexa 4); 

 
(e) Model al notificării Planului către salariaţii Societăţii (Anexa 5); 

 
(f) Structura sintetica consolidata a actionarilor Flamingo International SA la data de 23 

noiembrie 2007 (detineri peste 5% inclusiv) emisa de catre Depozitarul Central sub 
numarul 62423 din 27.11.2007 (Anexa 6). 

 
 
 
 
SC Flamingo International SA                                                   
 
 
___________________________    
Prin Jiri Rizek – Director General  
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