
 
 
 
 
 
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: 20 decembrie 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 20 decembrie 2007 ora 11:00, a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor, in cadrul careia s-au adoptat Hotararile nr. 1-3 / 20 decembrie 
2007 dupa cum urmeaza: 
 
Hotararea nr. 1: 

 Modificarea actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza: 
Alin.2 al Art.2 va avea urmatorul continut:  

(2) Societatea poate sa infiinteze si/sau sa desfiinteze  sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru 
(constand in magazine, birouri, depozite etc.) sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, 
precum si filiale organizate ca si persoane juridice distincte, in Romania sau in strainatate, cu 
aprobarea Consiliului de Administratie.  

Alin.3 al Art.2 se elimina. 
Art.6 va avea urmatorul continut: 

(1) Actiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, cu valoare egala, dematerializate, integral 
platite si liber negociabile.  

(2) Fiecare acţiune subscrisă si platita conferă titularului sau dreptul la un vot în Adunările Generale ale 
Acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale societatii, dreptul de a 
participa la distribuirea profitului societatii, conform prezentului act constitutiv.  

(3)  Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital. 
  Art.7 va avea urmatorul continut: 

Conducerea societaţii este asigurată de Adunarea Generală a Acţionarilor. Adunările Generale ale 
Actionarilor sunt de doua feluri: ordinare si extraordinare. 

Adunarea Generală Ordinară se intruneşte cel putin o data pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea 
exerciţiului financiar. În afara de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, 
Adunarea Generală Ordinară este obligată:  
a)  să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului 

de Administratie  si auditorului financiar, şi să fixeze dividendul; 
b) să aleagă si sa revoce membrii Consiliul de Administraţie;  
c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit 

financiar; 
d) să fixeze remuneraţia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administraţie;  
e) să se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de Administratie; 
f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, dupa caz, programul de activitate pentru 

exercitiul financiar al anului următor; 
g) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multora dintre unităţile societăţii; 
h) sa adopte orice alte hotarari aflate in competenta sa. 

 (3) Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesară adoptarea unei 
hotărâri referitoare la:  

a) schimbarea formei juridice a societaţii; 
b) mutarea sediului social; 
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 
d) modificarea duratei de functionare a societăţii; 
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e) majorarea capitalului social; 
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; 
g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societăţii; 
h) dizolvarea anticipată a societatii; 
i) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 
j) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; 
k) emisiunea de obligaţiuni; 
l) actele de dobandire, instrainare, schimb, sau de constituire in  garantie a unor active din 

categoria activelor imobilizate ale societatii si a caror valoare depaseste, individual, pentru fiecare 
act juridic, sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar,  20% din totalul activelor imobilizate ale 
societatii, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic. 

m) actele juridice privind inchirierea de active corporale ale societatii incheiate pentru o perioada mai 
mare de 1 an,  acte a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau 
persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat, depaseste 20% din valoarea activelor 
imobilizate ale societatii, mai putin creantele  la data incheierii actului juridic. 

n) contractele de asociere daca aceste contracte se incheie pentru o perioada mai mare de 1 an, a 
caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori 
care actioneaza in mod concertat, depaseste 20% din valoarea activelor imobilizate ale societatii, 
mai putin creantele la data incheierii actului juridic. 

o) acordarea de actiuni ale societatii catre salariati, cu respectarea legislatiei in vigoare; 
p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau adoptarea oricărei alte hotărâri pentru a carei 

valabilitate legea impune aprobarea Adunării Generale Extraordinare. 

(4)    Exercitiul atributiilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, enumerate la literele b), c) si e) 
de mai sus se deleaga Consiliului de Administratie, care le va exercita in conditiile legislatiei 
aplicabile, pana la revocarea expresa a acestei delegari de catre Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor.  

(5) Convocarea Adunărilor Generale ale Actionarilor se efectueaza de către Consiliul de Administraţie, in 
conditiile si cu respectarea reglementarilor legale aplicabile. 

(6) Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt valabil adoptate in urmatoarele conditii:  
   - la prima convocare, este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/4  din numarul 
total de drepturi de vot, iar hotararile  trebuie sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate; 
 - la a doua convocare  hotararile pot fi adoptate indiferent de cvorumul intrunit, cu votul favorabil 
al majoritatii voturilor exprimate. 

(7) Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii, sunt valabil adoptate in 
urmatoarele conditii: 
    - la prima convocare, este necesara prezenta actionarilor detinand cel putin 1/2 din numarul total 
de drepturi de vot, iar hotararile trebuie sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii 
prezenti sau reprezentati; 
 - la a doua convocare, este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/4  din 
numarul total de drepturi de vot, iar hotararile trebuie sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de 
actionarii prezenti sau reprezentati. 

Prin exceptie, decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere 
sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare 
a societatii se iau cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti 
sau reprezentati. 

(8) Adunarea Generală a Acţionarilor este prezidată de către preşedintele Consiliului de Administraţie  
sau, în lipsa acestuia, de catre un alt membru al Consiliului numit de catre acesta. 

(9) Acţionarii pot participa la Adunare şi isi pot exercita dreptul de vot, personal sau prin reprezentant 
acţionar sau tert, în baza unei procuri speciale, depusa în original la sediul societăţii, cu cel puţin 48 
de ore înainte de Adunare sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea Adunare. Ele vor fi 
reţinute de societate făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal al sedintei. 

(10) Adunarile Generale se vor desfasura in localitatea Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.44C, etaj 1, 
sector 1, Complex Domus Mex Baneasa sau in locul si la adresa specificate in convocare. 
   Art.8 va avea urmatorul continut: 
(1) Administrarea societăţii se va realiza de către  un Consiliu de Administraţie ales de catre Adunarea 

Generală, conform prevederilor legale şi ale prezentului act constitutiv.    
(2) Consiliul de Administratie va fi alcatuit dintr-un numar impar de membrii alesi pentru un mandat de 

cel mult 4 ani. Durata exacta a mandatului administratorilor va fi stabilita prin hotararea Adunarii 
Generale a Actionarilor. 

(3) Consiliul de Administratie este condus de un presedinte,  ales de catre administratori, iar in lipsa 
acestuia de catre un alt membru al Consiliului de Administratie. 

(4) Consiliul de Administratie se intruneste in sedinta cel putin o data la 3 luni. 
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(5) Termenul, conditiile si modalitatea in care se va face convocarea in vederea intrunirii Consiliului de 
Administratie se va stabili prin decizia Consiliului de Administratie. 

(6) Consiliul de Administratie se întruneşte la  adresa din Bucuresti, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.44C, 
etaj.1, sector 1, Complex Domus Mex Baneasa sau in alt loc specificat in convocare, ori de câte ori 
este nevoie.    

(7) Consiliul de Administratie va crea un Comitet de Audit si, daca va considera necesar, va putea crea 
si alte comitete consultative in conformitate cu reglementarile legale. 

(8) Consiliul de Administratie va putea delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, 
numind pe unul dintre ei director general. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si 
Director general. 

(9) Directorul General reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. Directorul General poate 
delega printr-o decizie dreptul de reprezentare unei alte persoane.  

(10) Modul de organizare a activitatii directorilor se va stabili prin decizia Consiliului de Administratie. 
Astfel, Consiliul de Administratie va numi directorii, va stabili limitele competentei de conducere a 
societatii, limitele raspunderii precum si limitele competentei de reprezentare a societatii (impreuna 
sau separat) in raport cu tertii.  

(11) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin 
jumatate din numarul total al membrilor sai.  

(12) Deciziile Consiliului de Administratie se adopta in mod valabil cu votul majoritatii membrilor prezenti. 
Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor. 

(13) Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor 
de comunicare la distanta (videoconferinta, conferinta telefonica etc.) doar in cazul in care 
convocarea Consiliului de Administratie se face la initiativa Presedintelui Consiliului de 
Administratie cu mentionarea expresa a posibilitatii participarii in aceste conditii. 

(14) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului 
de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara 
o intrunire a acestui organ. 

(15) Răspunderea administratorilor este angajată în condiţiile legislatiei aplicabile. 
Art.10 va avea urmatorul continut: 

Controlul societăţii este asigurat de catre auditori financiari in conformitate cu reglementarile privind 
auditul financiar.    

Alin.2 al Art.13 va avea urmatorul continut: 
(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile Codului comercial roman, 

ale legii privind societatile comerciale nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, ale legii nr. 
297/2004, privind piata de capital, ale reglementarilor emise de  CNVM, precum si ale celorlalte  
prevederi legale aplicabile societatilor admise la tranzactionare. 
 

Hotararea nr. 2:
 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 19 decembrie 
2007 (prima convocare) sau din data de 20 decembrie 2007 (a doua convocare), după caz. 
In acest caz, propunerea Consiliului de Administraţie este data de 14 ianuarie 2008. 
 

Hotararea nr. 3: 
 Mandatarea domnului Dragoş Simion, membru al Consiliului de Administraţie, pentru 

semnarea in numele acţionarilor a hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, inclusiv a actului constitutiv al Societatii actualizat cu modificarile adoptate 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. 

 
Reprezentant al Consiliului de Administratie 
Director Financiar 
Oana LEAHU  
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