
 

 
 
RAPORT CURENT  
CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART. 113 pct. A lit. c) si 
lit. e) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006 
 
 
Data raportului: 23.01.2008 
Denumirea entitatii emitente: Flamingo International S.A.(“Societatea”) 
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:  
 
HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII NR. 1-2 DIN DATA DE 
22.01.2008 
 
Hotararea nr. 1: 
 
1.1. Se restrange obiectul de activitate al Societatii prin radierea unor activitati si se 

actualizeaza (recodifica) clasificarea activitatilor, in conformitate cu Ordinul 337/ 
20.04.2007. 

Astfel, Consiliul hotaraste ca ART.4 “OBIECTUL DE ACTIVITATE” din actul constitutiv al 
Societatii va avea urmatorul continut: 
“ART.4 OBIECTUL DE ACTIVITATE      
 
(1) Domeniul principal în care societatea îsi desfăşoară activitatea este   
“Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii”, cod CAEN  465; 
(2)  Activitatea principala a societatii este “Comert cu ridicata al calculatoarelor, 

echipamentelor periferice si software-ului”, cod CAEN  4651; 
(3) În raport de necesităţi societatea va putea desfăşura şi alte activităţi - secundare - după cum 

urmează: 
Tipărirea ziarelor (1811); 
Alte activităţi de tipărire n.c.a. (1812);  
Servicii pregatitoare pentru pretiparire (1813);  
Reproducerea înregistrărilor (1820); 
Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice (2620);  
Fabricarea echipamentelor de comunicatii (2630); 
Fabricarea produselor electronice de larg consum (2640); 
Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice (2670); 
Fabricarea suporţilor magnetici si optici destinaţi înregistrărilor (2680); 
Fabricarea maşinilor si echipamentelor de birou ( exclusiv fabricarea calculatoarelor si 
echipamentelor periferice) (2823); 
Repararea masinilor (3312); 
Dezvoltare (promovare) imobiliară (4110);  
Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si fierarie (4615); 
Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. (4618); 
Intermedieri in comertul cu produse diverse (4619); 
Comert cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc şi al aparatelor de radio şi 
televizoarelor (4643); 
Comert cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere (4644);  
Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat (4647); 
Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului (4651); 
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Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice  si de telecomunicatii (4652);  
Comert cu ridicata al maşinilor-unelte (4662); 
Comert cu ridicata al mobilei de birou (4665); 
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou (4666); 
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente (4669);  
Comert cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalatii sanitare si de 
incalzire (4674); 
Comert cu ridicata al al altor produse intermediare (4676);  
Comert cu ridicata  nespecializat (4690);  
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun (4711);  
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare (4719);  
Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine 
specializate (4741); 
Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate (4742); 
Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate (4743); 
Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate (4751); 
Comert cu amanuntul  al  articolelor de fierărie,  al articolelor din sticla si  a celor pentru vopsit, in 
magazine specializate (4752);  
Comert cu amanuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, in magazine specializate (4754);  
Comert cu amanuntulal mobilei, al articolelor de iluminat şi al  articolelor de uz casnic n.c.a, in 
magazine specializate (4759);  
Comert cu amanuntul al cărţilor, in magazine specializate (4761); 
Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate (4762); 
Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in 
magazine specializate (4763); 
Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate (4764); 
Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate (4765); 
Comert cu amanuntul al îmbrăcămintei , in magazine specializate (4771);  
Comert cu amanuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, in magazine specializate  (4772); 
Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate (4775); 
Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate (4777); 
Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (4778); 
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine (4779);  
Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse (4789); 
Comerţ cu amănuntul  prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (4791); 
Comerţ cu amănuntul  efectuat in afara magazinelor standurilor, chioscurilor si pietelor (4799); 
Transporturi rutiere de mărfuri (4941);  
Servicii de mutare (4942); 
Depozitări (5210);  
Manipulări (5224);  
Alte activitati anexe transporturilor (5229);  
Alte activitati  postale si de curier (5320);  
Activitati de editare a ziarelor (5813); 
Activitati de editare a revistelor si periodicelor (5814); 
Alte activităţi de editare (5819); 
Activitati de editare a jocurilor de calculator (5821); 
Activitati de editare a altor produse software (5829); 
Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si  a programelor de televiziune (5913).  
Activitati de telecomunicatii prin retele de cablu (6110); 
Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) (6120); 
Activitati de telecomunicatii prin satelit (6130);  
Alte activitati de telecomunicati (6190); 
Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) (6201); 
Activitati de consultanta in tehnologia informatiei (6202); 
Alte activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul (6203);  
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Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei (6209);  
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe (6311); 
Activitati ale portalurilor web (6312); 
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii (6810); 
Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (6820); 
Activitati ale agentiilor de publicitate (7311);  
Servicii de reprezentare media (7312); 
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice (7320); 
Activităţi fotografice (7420); 
Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare (7711); 
Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele (7712);  
Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri) (7722); 
Activitati de inchiriere si leasing  cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. (7729);  
Activitati de inchiriere si leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii (7732); 
Activitati de inchiriere si leasing  cu  maşini şi echipamente de birou (inclusiv  calculatoare) 
(7733);  
Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa (7734); 
Activitati de inchiriere si leasing  cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile  n.c.a. (7739); 
Activitati combinate de secretariat (8211); 
Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat 
(8219); 
Alte forme de învătământ n.c.a. (8559);  
Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice (9511); 
Repararea echipamentelor de comunicatii (9512); 
Repararea aparatelor electronice de uz casnic (9521); 
Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina (9522); 
Alte activitati de servicii  n.c.a. (9609); 
De asemenea, societatea va mai putea  desfăşura urmatoarele activitati: 
- importul şi exportul produselor şi serviciilor menţionate în cadrul obiectului de activitate, atât în 
nume propriu cât şi în comision; 
- intermedieri între firme române şi/sau străine, în ţară şi străinătate, intermedieri şi operaţiuni 
speciale de comerţ exterior (lohn, switch, barter, reexport, etc.); 
- depanare şi upgrade-uri calculatoare; operaţiuni de asamblare şi dezasamblare calculatoare 
subansamble şi componente de tehnică de calcul; 
(4) Societatea îşi va putea realiza activitatea direct sau prin intermediari, în unităţi proprii sau 
închiriate, pe cont propriu sau în asociere cu alte persoane fizice si/sau juridice, precum şi prin 
participarea la societaţi sau organisme existente sau în curs de constituire. 
(5) Oricare dintre activitatile enumerate in cuprinsul prezentului articol va putea fi desfăşurata 
numai după obţinerea de catre societate a tuturor autorizarilor si/sau aprobărilor legale 
necesare.” 
 
1.2. Mandatarea domnului Dragoş Simion pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de 

lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate, inclusiv sa semneze actul 
constitutive actualizat conform prezentei hotarari.  

 
 
Hotararea nr. 2: 
 
La cererea d-lui Dragos Daniel Cinca, Consiliul hotaraste inlocuirea acestuia din functia de 
Presedinte al Consiliului de Administratie cu d-nul Dragos Simion. D-nul Dragos Simion va detine 
functia de Presedinte pe toata durata mandatului sau de administrator. 
 
 
Reprezentant al Consiliului de Administratie, 
 
Director Financiar 
Oana LEAHU 


