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Flamingo International numeşte un nou 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
 

Dragoş Simion va prelua, începând cu luna ianuarie,  
funcţia de Preşedinte al Grupului  

 
București, 23 ianuarie 2008: Flamingo International anunţă numirea lui Dragoş Simion ca Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie al Grupului, începând cu ianuarie 2008. 
  
Dragoş Simion este artizanul listării la Bursa de Valori Bucureşti, în 2005, a Flamingo International, 
companie care deţine lanţurile Flanco, Flanco World şi Flamingo Computers. De asemenea, de numele lui 
Dragoş Simion se leagă fuziunea Flamingo - Flanco. Acesta va prelua conducerea Grupului de la Dragoş 
Cincă, care va fi implicat, în continuare, în procesul decizional al companiei, din postura de membru al 
Consiliului de Administraţie şi acţionar principal, acesta având la ora actuală o participaţie de 25% din 
acţiunile Grupului.  
 
Această schimbare vine după numirea lui Jiri Rizek în funcţia de CEO, la începutul lui 2007, finalizarea 
fuziunii cu Flanco, consolidarea intensivă a Grupului în 2007 şi dezvoltarea accelerată a reţelei de retail 
electronic, electrocasnic şi IT&C de mare suprafaţă, Flanco World.  
 
“Voi continua să fiu un membru activ în cadrul Flamingo International şi după această numire, însă din 
postura de acţionar principal şi membru al Consiliului. Sunt convins că Dragoş Simion este cea mai 
potrivită persoană pentru a coordona întreaga activitate decizională a companiei, alături de Jiri Rizek”, 
declară Dragoş Cincă, fondator Flamingo International. 
 
“Pornim anul acesta de pe poziţii complet diferite faţă de anul trecut. Flamingo International este deja o 
companie cu adevarat europeană, gata să se bucure de oportunităţile pe care dezvoltarea pieţei le va 
aduce în anii următori. Datorită reorganizării şi eficientizării operaţionale, Grupul va începe 2008 cu 
rezultate financiare pozitive, mai bune decât estimările noastre iniţiale atât în ceea ce priveşte cifra de 
afaceri cât şi profitul net. Îmi voi continua activitatea în cadrul Flamingo International cu aceeaşi 
încredere în dezvoltarea business-ului ca până acum, alături de Jiri Rizek, din poziţia de Preşedinte 
Flamingo International”, declară Dragoş Simion. 
 
În urma acestei numiri, Dragoş Simion devine Preşedintele Flamingo International, Jiri Rizek continuă să 
fie CEO-ul companiei, iar Dragoş Cincă rămâne cel mai important acţionar al Grupului. 
  
Despre Grupul Flamingo International:  
 
Grupul Flamingo International activează pe piaţa din România încă din anul 1994, având ca principal 
obiect de activitate comerţul de produse IT&C, electronice şi electrocasnice, fiind în acest moment al 
doilea cel mai mare jucător de pe piaţa adresată.  
 
Strategia Grupului Flamingo constă în consolidarea poziţiei deţinute pe piaţa locală, prin extinderea reţelei 
de magazine Flanco World în toate regiunile ţării şi prin continua îmbunătăţire a performaţelor 
magazinelor tradiţionale Flanco şi Flamingo Computers. În prezent există 18 locaţii Flanco World în cele 
mai importante regiuni de retail ale țării.   
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Reţeaua Flanco World presupune magazine cu suprafeţe de vânzare mari (1.000 m² – 3.000 m²), care 
oferă clienţilor o experienţă de cumpărare unică, prin varietatea produselor disponibile, precum şi printr-o 
gamă largă de servicii pre şi post vânzare oferite. Grupul Flamingo International pune un accent deosebit 
pe servicii de calitate oferite clienţilor săi, pornind de la servicii de creditare, consultanţă în vânzări şi până 
la servicii de întreţinere şi service.  
 
Din anul 2005, compania Flamingo International este cotată la Bursa de Valori Bucureşti, devenind astfel 
prima şi singura companie din industrie prezentă pe piaţa de capital.   
 


