
 

 
RAPORT CURENT 
CONFORM PREVEDERILOR Art. 224 (5) DIN LEGEA 297/2004  
SI Art. 113 Pct. B Lit. b) DIN REGULAMENTUL CNVM 01/2006, MODIFICAT PRIN 
REGULAMENTUL CNVM 31/2006 
 
Data raportului: 23.10.2007 
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 inregistrare 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:  
 
Flamingo International a finalizat tranzacţia în valoare de peste 10 milioane euro cu Nepi 
Bucharest One SRL, care priveşte proprietăţile imobiliare ale grupului – o locaţie deţinută de 
Flamingo International în Bucureşti şi alte trei locaţii deţinute de Flanco International SRL în Iaşi, 
Bacău şi Braşov. Această tranzacţie confirmă strategia grupului anunţată la începutul acestui an, 
aceea de a se concentra asupra liniei principale de business, retailul electronic.  
 
Vânzarea proprietăţilor imobiliare a fost anunţată de către grup încă din luna iunie a acestui an iar 
suma obţinută în urma tranzacţiei va fi folosită pentru dezvoltarea conceptului Flanco World, prin 
deschiderea a încă 7 magazine cu suprafaţă mare de vânzare până la finalul acestui an şi prin 
închiderea şi vânzarea câtorva magazine mici şi neprofitabile, care nu puteau aduce beneficii 
viitoarei structuri de retail şi consolidării grupului. Pe lângă extinderea reţelei Flanco World, 
strategia companiei va implica şi consolidarea grupului şi susţinerea activităţii de retail din 
perioada de vârf cuprinsă între lunile Noiembrie şi Decembrie, prin suplimentarea semnificativă a 
stocului de produse.  
 
„Vom folosi cei peste 10 milioane euro, obţinuţi în urma acestei tranzacţii, pentru a susţine 
dezvoltarea afacerilor de anul acesta, prin deschiderea a 7 noi magazine Flanco World până la 
finalul anului şi prin îmbunătăţirea cash-flow-ului în scopul atingerii unui vârf al vânzărilor în 
perioada următoare. Aşa cum am mai declarat, vânzarea proprietăţilor imobiliare se află în deplină 
concordanţă cu strategia noastră de a ne concentra asupra liniei principale de business, retailul 
electronic. Ne aşteptăm ca dezvoltarea reţelei de magazine Flanco World până la finalul acestui an 
să contribuie la succesul sezonului de vânzări din această iarnă,” a declarat Jiri Rizek, CEO 
Flamingo International.  
 
Tranzacţia derulată de către Flamingo International SA şi Nepi Bucharest One SRL vine după ce 
grupul şi-a rectificat în creştere estimările referitoare la profitabilitatate pentru finalul acestui an, 
aşteptând o cifră de afaceri în valoare de 161,2 milioane euro, cu 5% mai mult decât rezultatele 
raportate la finalul lui 2006 şi un profit net de 520.000 euro.    
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