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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: 23 aprilie 2008 
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:  
 
 

A. In data de 23 aprilie 2008 ora 10:30, a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor, in cadrul careia s-au adoptat Hotararile nr. 1-3 / 23 aprilie 
2008, dupa cum urmeaza: 

 
Hotararea nr. 1: 
Aprobarea extinderii planului de oferire de optiuni pe actiuni la anumite categorii de membrii ai organelor de 
conducere a societatii, in termenii si conditiile prevazute in “Planul de optiuni pentru actiuni pentru membri ai 
conducerii companiei 2009 – 2012” anexat la prezenta hotarare (face parte integranta din prezenta hotarare).  
 
Aprobarea extinderii planului de oferire de optiuni pe actiuni ale Societatii la (i) Directorul General al 
Societatii, si (ii) administratorii ce vor fi numiti la propunerea Consiliului de Administratie de catre Adunarea 
Generala Ordinara a Societatii din data de 23 aprilie 2008 in termenii din “Planul de optiuni pentru actiuni 
pentru membri ai conducerii companiei 2009 – 2012”. 
 
Pentru implementarea extinderii de mai sus, se autorizeaza dobandirea de catre Societate, intr-un interval ce nu 
va depasi 18 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial, partea a IV, a unui numar de 
28.000.000 de actiuni, incluzand un numar de 16.000.000 de actiuni din numarul total de actiuni aprobat cu 
ocazia adoptarii planului de oferire de optiuni pe actiuni 2007-2010 prin hotararile Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 03.07.2007, pentru a se evita dubla acoperire a unor 
beneficiari, avand in vedere neexercitarea optiunilor aferente pana in prezent.  
 
Aprobarea contravaloarii minime de achizitionare a unei actiuni, si anume 0,1 lei (RON), precum si a 
contravalorii maxime unei actiuni, si anume 0,65 lei (RON).  
 
Actiunile dobandite potrivit autorizarii acordate prin prezenta hotarare vor putea fi detinute de Societate cel 
mai tarziu pana la data de 30 iunie 2012. 
 
Aprobarea reflectarii “Planul de optiuni pentru actiuni pentru membri ai conducerii companiei 2009 – 2012” in 
contractele de optiuni ce vor fi incheiate de catre Societate si beneficiarii planului respectiv. 
 
Hotararea nr. 2: 
Aprobarea datei de 15 mai 2008 ca data de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra 
carora se vor rasfrange efectele hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor. 
 
Hotararea nr. 3: 
Mandatarea domnului Dragos Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele 
actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor 
formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor 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. 
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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. 

 
 

B. In data de 23 aprilie 2008 ora 11:00, a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor in cadrul careia s-au adoptat Hotararile nr. 1-8 / 23 aprilie 2008, 
dupa cum urmeaza: 

 
Hotararea nr. 1: 
Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (statutare) incheiate la 31 decembrie 2007, tratate in 
conformitate Standardele Nationale de Contabilitate (RFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administratie 
si a Raportului Auditorului financiar. Nu se vor distribui dividende, profitul realizat folosindu-se pentru 
acoperirea pierderilor financiare inregistrate in anii anteriori. 
 

INDICATOR 
31.12.2007 31.12.2007 

RON EUR 
Cifra de afaceri 565,047,673 169,312,820 
Profit aferent cifrei de afaceri 26,623,430 7,977,536 
EBITDA 18,117,480 5,428,784 
EBT 9,559,671 2,864,493 
Profit net 9,559,671 2,864,493 

 
Hotararea nr. 2: 
Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate incheiate la 31 decembrie 2007, intocmite in conformitate 
cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administratie 
si a Raportului Auditorului financiar. 

  

INDICATOR 31.12.2007 31.12.2007 
RON EUR 

Cifra de afaceri 585,266,396 175,371,227 
Profit aferent cifrei de afaceri 106,518,431 31,917,547 
EBITDA 22,633,569 6,782,000 
EBT 3,148,378 943,391 
Profit net 2,808,476 841,541 

 
Hotararea nr. 3: 
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli individual (statutar) si consolidat pentru exercitiul financiar 2008, 
in baza propunerii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza: 

 
Bugetul Individual 2008 

INDICATOR (mii RON) 2008 % total 
    

Cifra de afaceri 619,000 100.0% 
Cost aferent cifrei de afaceri -598,800 -96.7% 
    
Profit aferent cifrei de afaceri 20,200 3.3% 
    
Cheltuieli generale si administrative 4,217 0.7% 

Cheltuieli privind chiria 134 0.0% 
Cheltuieli salariale 2,529 0.4% 
Alte cheltuieli 1,555 0.3% 

    
Profit operational 24,417 3.9% 
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Cheltulieli privind sediul central 24,944 4.0% 
Alte venituri 28,100 4.5% 
    
EBITDA 77,461 12.5% 
    
Cheltuieli privind amortizarea -2,600 -0.4% 
    
EBIT 74,861 12.1% 
    
Cheltuieli financiare -6,960 -1.1% 
  
EBT 67,902 11.0% 
    
Impozit pe profit 0 0.0% 
    
PROFIT NET 67,902 11.0% 

 
Bugetul Consolidat 2008 

INDICATOR (mii RON) 2008 % total 
    

Cifra de afaceri 758,000 100.00% 
Retail 578,000 76.30% 
Distributie 180,000 23.70% 

  
Cost aferent cifrei de afaceri -666,710 -88.00% 

Retail -493,880 -65.20% 
Distributie -172,830 -22.80% 

    
Profit aferent cifrei de afaceri 91,290 12.00% 
    

Cheltuieli privind activitatea de retail -80,250 -10.60% 
Cheltuieli privind chiria -43,100 -5.70% 
Cheltuieli salariale -28,900 -3.80% 
Alte cheltuieli -8,250 -1.10% 

Cheltuieli privind activitatea de distributie -4,930 -0.70% 
    

Profit operational 6,110 0.80% 
    
Cheltulieli privind sediul central -24,940 -3.30% 
Alte venituri 45,920 6.10% 
    

EBITDA 27,090 3.60% 
    
Cheltuieli privind amortizarea -10,780 -1.40% 
    
EBIT 16,310 2.20% 
    
Cheltuieli financiare -6,960 -0.90% 
    
EBT 9,350 1.20% 
    
Impozit pe profit 0 0.00% 
    

PROFIT NET 9,350 1.20% 
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De asemenea grupul estimează că în anul 2008 va realiza investiţii în valoare de aproximativ 26 mil. RON 
generate în special de planul de deschideri de magazine. 
 
Hotararea nr. 4: 
Descarcarea de gestiune a d-lui Florin Andronescu, membru al Consiliului de Administratie in perioada 
16.02.2005 – 12.05.2006. 
 
Hotararea nr. 5: 
 
Hotararea nr. 5.1: 
Alegerea in functia de membru al Consiliului de administratie a d-lui Cinca Dragos Daniel, pentru un mandat 
cuprins intre data de 12.05.2008 si pana la data de 12.05.2011. 

 
Hotararea nr. 5.2: 
Alegerea in functia de membru al Consiliului de administratie a d-lui Kruglykhin Andrey, pentru un mandat 
cuprins intre data de 12.05.2008 si pana la data de 12.05.2011. 

 
Hotararea nr. 5.3: 
Alegerea in functia de membru al Consiliului de administratie a d-lui Hallgren Carl Erik Tomas, pentru un 
mandat cuprins intre data de 12.05.2008 si pana la data de 12.05.2011. 

 
Hotararea nr. 5.4: 
Alegerea in functia de membru al Consiliului de administratie a d-lui Simion Dragos, pentru un mandat 
cuprins intre data de 12.05.2008 si pana la data de 12.05.2011. 

 
Hotararea nr. 5.5: 
Alegerea in functia de membru al Consiliului de administratie a d-lui Treiber Stefan, pentru un mandat cuprins 
intre data de 12.05.2008 si pana la data de 12.05.2011. 

 
Hotararea nr. 6: 
Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru primele 12 luni de mandat in limitele stabilite in 
materialul de informare pus la dispozitia actionarilor pentru aceasta Adunare Generala a Actionarilor. 

 
Hotararea nr. 7: 
Aprobarea datei de 15 mai 2008 ca data de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra 
carora se vor rasfrange efectele hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor.  
 
Hotararea nr. 8: 
Mandatarea domnului Dragos Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele 
actionarilor a hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de 
lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate. Domnul Dragoş Simion va putea delega in scris, 
către terţe persoane, puterile conferite de către Adunarea Generala Ordinara pentru efectuarea tuturor 
formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate. 

 
Hotararile nr. 1 – 5 (5.1 – 5.5), 7 si 8 au fost adoptate cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 
100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati exprimate in Adunare. Nu au fost 
inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.  

Hotararea nr. 6 a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 98,98% din 
drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati exprimate in Adunare si 1,02% VOTURI 
IMPOTRIVA. Nu au fost inregistrate 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. 
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ANEXA 
la Hotararea nr.1 adoptata in sedinta Adunarii Generale Extraordinare din 23.04.2008 

 
PLAN DE OPŢIUNI PENTRU ACŢIUNI  

PENTRU MEMBRI AI CONDUCERII COMPANIEI 2009-2012 
 
 
1. PREVEDERI GENERALE 
 
1.1. Interpretare 
 
În cadrul „Planului de Opţiuni pentru Acţiuni pentru Membri ai Conducerii Societatii” (EN. „Share options 
plan for members of the company management 2009-2012” („Plan”)  următorii termeni vor avea semnificaţiile 
de mai jos: 
„Flamingo”: înseamnă SC Flamingo International S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae 

Titulescu, nr. 121, sector 1, avand numarul de inregistrare in registrul comertului 
J40/6174/1999, CIF RO11937104; 

„Consiliu”:  înseamnă Consiliul de Administraţie al Flamingo; 
„Acţiuni”:  înseamnă acţiunile Flamingo; 
„Persoană Eligibilă”:  înseamnă Directorul general al Flamingo si administratorii numiti (exclusiv) la 

propunerea Consiliului de Administratie prin hotararea Adunarii generale ordinara a 
Societatii din data de 23 aprilie 2008.; 

„Opţiune”  înseamnă o opţiune de achiziţionare a unei Acţiuni acordată unei Persoane Eligibile, 
în baza Planului; 

„Participant”  înseamnă o Persoană Eligibilă căreia i s-a acordat cel putin o Opţiune; 
„Aranjament de Recompensare prin Acţiuni”:   

înseamnă orice opţiune de achiziţionare de Acţiuni, plan de acordare de opţiuni de 
achiziţionare de Acţiuni, plan de achiziţie de Acţiuni de către Persoanele Eligibile sau 
orice alt mecanism de recompensare sau de stimulare a Persoanelor Eligibile, 
implicând emiterea sau emiterea in viitor de Acţiuni, sau rascumpararea de Acţiuni de 
catre Flamingo; şi 

„Ultima Data de Execitare”  înseamnă cea mai târzie data pana la care un Participant poate exercita 
opţiunile alocate conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 
din data de 23.04.2008,  de aprobare a prezentului Plan si contractului de optiune 
incheiat intre Flamingo si Participant in aplicarea acestora, si anume 30 iunie 2012. 

 
1.2. Scop 
 
Planul oferă Participanţilor ocazia să achiziţioneze Acţiuni la o dată viitoare, la un preţ stabilit în avans in 
vederea alinierii intereselor Societatii si beneficiarilor - cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile si ale 
prezentului Plan.  
 
1.3. Administrarea si implementarea Planului 
 
a) Planul va fi administrat, cu respectarea si in limitele legislatiei aplicabile, de către Consiliu, la luarea unei 
anumite hotărâri privind prezentul Plan neputând, insa, lua parte acel membru sau acei membri la care se refera 
hotararea in cauza.  
 
b) În limitele prevazute de  Plan si cu respectarea conditiilor imperative ale legii, Consiliul va avea autoritatea 
si va fi competent: 

(i) Să interpreteze orice prevederi ale Planului; 
(ii) Să adopte orice decizii, să întreprindă orice operatiuni si/sau sa negocieze, sa decida, sa 

semneze, in numele si pe seama Flamingo orice documente necesare sau aflate în legătură 
cu interpretarea, implementarea, administrarea şi/sau incetarea Planului, si in general sa 
efectueze orice operatiuni necesare pentru sau in legatura cu implementarea Planului in 
limitele si cu respectarea dispozitiilor imperative ale legislatiei aplicabile si ale prezentului 
Plan (inclusiv, dar fără a se limita la prevederile Secţiunii 1.6 din prezentul Plan).  
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Instrucţiunile, regulile, reglementările, interpretările deciziile si documentele emise de Consiliu in baza 
prezentului Plan si cu respectarea legislatiei aplicabile vor fi obligatorii pentru Flamingo şi pentru toate 
Persoanele Eligibile. 
 
c) În cazul în care Flamingo: (i) va participa la orice operatiuni care vor conduce la o fuziune,  consolidare, 
reorganizare a Flamingo sau la un alt rezultat in baza caruia activitatea Flamingo va fi cumulata cu cea a unui 
terţ; sau (ii) un terţ va face o ofertă de preluare a tuturor sau a majoritatii Actiunilor Flamingo si respectiva 
oferta se materializeaza intr-un transfer de actiuni sau (iii) Flamingo va participa la o tranzacţie care va 
conduce la obţinerea de către un terţ a tuturor sau a majoritatii activelor Flamingo prin cumpărare, închiriere 
sau alte mijloace, drepturile Participanţilor vor fi protejate, inclusiv prin modificarea sau renunţarea la orice 
restricţii aplicabile în exercitarea Opţiunilor rămase neexercitate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile 
si ale prezentului Plan, după cum se va detalia in contractele de opţiune dintre Societate si Participanţii 
respectivi.  
 
1.4. Opţiuni  
 
a) Numărul total de Opţiuni care fac obiectul Planului este de 28.000.000 de Opţiuni, dintre care un numar de 
16.000.000 de Optiuni fac parte numarul total de actiuni aprobat cu ocazia adoptarii planului de oferire de 
optiuni pe actiuni 2007-2010 prin hotararileAdunarii Generale Extraordinare din data de 3.07.2007.  
Opţiunile vor fi acordate integral către beneficiari (1 opţiune dând dreptul la 1 acţiune), conform alocării intre 
beneficiari ce va fi efectuata de către Consiliul de Administraţie al Societatii intr-un termen de cel mult 10 
saptamani de la hotărârea AGEA aprobând planul, cu respectarea limitei de 28.000.000 de acţiuni, si ca regula, 
vor putea fi exercitate in proporţie de 3/16 incepand cu 1.05.2009, 6/16 (plus orice opţiuni exercitabile si 
neexercitate anterior) începând cu 1.05.2010 si 7/16 (plus orice opţiuni exercitabile si neexercitate anterior) 
începând cu 1.05. 2011,  pana cel târziu la 30.06.2012.   
In contractele de optiuni ce vor fi incheiate de catre Societate si beneficiarii respectivi se poate stabili si 
posibilitatea exercitarii intr-o proportie diferita fata de cea de mai sus, atata timp cat numarul maxim total de 
actiuni si conditiile legale de implementare de catre Societate sunt respectate.  
 
b) Dacă va interveni o modificare a numarului total de Acţiuni din capitalul social al Flamingo  indiferent de 
motivul unei asemenea modificari, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislatia aplicabila si de prezentul 
Plan, Consiliul va putea adapta prevederile prezentului Plan in ceea ce priveste: 

(i) Numărul  de Acţiuni   emise sau care pot fi emise în baza Planului şi/sau  
(ii) Numărul  de Acţiuni care fac obiectul Opţiunilor neexercitate, Optiuni care au fost 

acordate până în momentul la care intervine respectiva modificare şi preţul de exercitare a 
acestor Opţiuni. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, nici o astfel de ajustare nu va obliga Flamingo să emită sau să vândă Acţiuni 
fracţionare.  

 
1.5. Modificare şi incetare 
 
După aprobarea de către adunarea generală extraordinara a acţionarilor Flamingo a Planului şi a operatiunilor 
de majorare de capital si/sau de achizitionare de Actiuni necesare (dupa caz), nici o astfel de modificare, 
suspendare sau incetare a Planului nu va modifica sau împiedica insa exercitarea Opţiunilor sau a oricaror 
drepturi în baza acestora deja acordate oricărui Participant prin implementarea Planului, fără acordul 
Participantului respectiv.  
 
1.6. Conformitate cu legislaţia 
 
a) Planul, acordarea şi exercitarea Opţiunilor în baza acestuia, obligaţia Flamingo de a vinde Acţiunile ca 
urmare a exercitarii Opţiunilor, si, in general, toate dispozitiile Planului vor fi supuse tuturor regulilor, 
deciziilor şi/sau reglementărilor aplicabile ale Bursei de Valori Bucureşti la momentul respectiv precum si a 
oricaror alte entitati care au competente, potrivit legislatiei aplicabile, in legatura cu implementarea Planului. 
 
b) In situatia in care, exercitarea optiunilor nu se va putea pune efectiv in practica intocmai potrivit 
prevederilor prezentei, Planul va putea fi implementat in masura maxima permisa de reglementarile aplicabile 
la momentul exercitarii, beneficiarii primind in plus o compensatie neta care sa acopere diferenta dintre 
beneficiul net ce s-ar fi obtinut  in cazul exercitarii optiunilor conform termenilor initiali si beneficiul net 
realizat in urma exercitarii in conditiile aplicabile/permise la momentul exercitarii. 
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c) Urmatoarele situatii intervenite pana la ultima data de exercitare a optiunilor, si anume 30 iunie 2012, vor fi 
considerate cazuri de accelerare a calendarului exercitarii optiunilor acordate potrivit prezentului plan: 
 
 
 

(i) cel putin 40 % dintre membrii Consiliului de Administratie al Societatii rezultat in urma Adunarii 
generale ordinare din aceeasi data cu prezenta, vor fi inlocuiti cu alte persoane care nu sunt 
propuse de aceiasi actionari; 

(ii) un actionar, altul decat primii trei actionari din punctul de vedere al detinerilor actuale de actiuni 
in Societate ajunge sa detina un pachet de cel putin 20% din actiunile Societatii; 

(iii) oricare dintre primii trei actionari din punctul de vedere al detinerilor actuale de actiuni in 
Societate, inregistreaza o crestere a drepturilor de vot in Societate mai mare de 30 % fata de 
pachetul detinut de actionarul respectiv la momentul adoptarii prezentei hotarari; 

(iv) intervenirea unei schimbari importante de politica investitionala, financiara si/sau comerciala 
neimputabila beneficiarilor extinderii de plan de acordare de optiuni pe actiuni aprobata prin 
prezenta; 

(v) pierderea de catre beneficiarii acestei extinderi a calitatii de Director General, respectiv 
administrator al Societatii, la initiativa Societatii, din motive altele decat incalcarea legislatiei sau 
a actului constitutiv al Societatii, cu prejudicierea Societatii, de catre beneficiarul respectiv; 

(vi) delistarea Societatii; 
(vii) finalizarea cu succes a preluarii (prin oferta publica, sau altfel) a cel putin 33% din actiunile 

Societatii. 
 
In cazul exercitarii accelerate a optiunilor in cazurile (i)-(v) de mai sus, beneficiarii vor fi indreptatiti la o 
compensatie egala cu: 
 
A (unde A este egal cu numarul optiunilor neexercitate inca la momentul respectiv, indiferent daca acestea ar 
fi fost sau nu exercitabile la momentul respectiv) MULTIPLICAT CU B (unde B este valoarea de piata la 
sfarsitul ultimei zile de tranzactionare anterioara momentului respectiv) MULTIPLICAT CU 1,15% (pentru 
fiecare an ramas pana la 30.06.2012, pro-rata) MINUS A MULTIPLICAT CU 0.378. 
 
In cazul exercitarii accelerate a optiunilor in cazul (vi) de mai sus, beneficiarii vor fi indreptatiti la o 
compensatie egala cu: 
A MULTIPLICAT CU C (unde C este valoarea unitara a ofertei publice efectuate in vederea delistarii) MINUS 
A MULTIPLICAT CU 0.378 
 
In cazul exercitarii accelerate a optiunilor in cazul (vii) de mai sus, beneficiarii vor fi indreptatiti la o 
compensatie egala cu: 
A MULTIPLICAT CU D (unde D este valoarea unitara a ofertei publice efectuate in vederea dobandirii 
pachetului respectiva sau ca urmare a acesteia) MINUS A MULTIPLICAT CU 0.378. 
 
1.7. Data intrării în vigoare 
 
Planul va intra în vigoare, iar Consiliul va putea demara operatiunile necesare implementarii sale, la data 
aprobarii Planului de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor Flamingo.  

 
1.8. Diverse 
 
a) Preţul de exercitare al fiecărei Acţiuni achiziţionate in baza Planului va fi plătit, iar transferul Acţiunilor 
către Participant se va face cu respectarea legislaţiei aplicabile. 
 
b) Planul nu dă nici unui Participant şi nici unei Persoane Eligibile dreptul sau obligaţia să continue să fie 
administrator sau director general al Flamingo.  
  
c) Nu se pot emite Acţiuni fracţionare la exercitarea Opţiunilor. Dacă un Participant ar dobândi dreptul la o 
fracţiune de Acţiune ca urmare a exercitarii unei Opţiuni, Participantul va avea dreptul să achiziţioneze numai 
numărul întreg imediat inferior de Acţiuni şi nu se va efectua nici o plată sau altă ajustare în legătură cu 
fracţiunea de Acţiune ignorată.  
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2. OPŢIUNI 
 
2.1. Acordare 
 
În condiţiile prevederilor Planului si ale dispozitiilor legale imperative aplicabile, Consiliul va avea autoritatea 
să stabilească numărul de Opţiuni către fiecare Persoană Eligibilă in limita maxima prevăzute de Plan. 
Alocarea respectiva si semnarea contractelor de opţiune corespondente e intre Persoanele Eligibile se va face 
in maxim 10 săptămâni de la aprobarea de către adunarea generala extraordinara a acţionarilor Societăţii a 
prezentului plan. 
 
2.2. Preţul pentru exercitare 
 
 Preţul de exercitare pentru fiecare Opţiune acordata este de 0.378 RON.  
 
2.3 Exercitarea Opţiunilor 
 
a) Consiliul este pe deplin autorizat sa determine data de la care va putea fi exercitata orice Optiune in 
conditiile prezentului Plan si cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, cu respectarea paragrafului (b) de 
mai jos. 
 
b) Toate Opţiunile acordate de Consiliu trebuie exercitate cel târziu la data de 30 iunie 2012(„Ultima Dată de 
Exercitare”). 
 
c) Următoarele reguli se aplică atunci când Participantul  părăseşte Flamingo înainte de Ultima Data de 
Exercitare pentru unul din urmatoarele  motive : 

 
1. Deces - Opţiunile exercitabile si neexercitate inca de catre Participant (in limba engleza 

„vested”) pana la momentul decesului Participantului, pot fi exercitate de succesorii in 
drepturi ai Participantului, in cel mult 6 luni de la data decesului Participantului; 

 
 

2. Renuntarea la mandat – Opţiunile atribuite Participantului, indiferent daca acestea sunt 
sau nu exercitabile, si care nu au fost inca neexercitate la momentul intervenirii 
renuntarii, îşi pierd valabilitatea la data incetarii mandatului Participantului prin 
renuntare; 

3. Revocarea mandatului in caz de incalcare a legislatiei sau a actului constitutiv al 
Societatii de către Participantul in cauza, cu prejudicierea Societatii – Opţiunile atribuite 
Participantului, indiferent daca sunt sau nu exercitabile si nu au fost exercitate inca  la 
momentul revocării isi pierd valabilitatea din momentul revocării mandatului; 

 
d) Fiecare Opţiune va face obiectul unui contract de opţiune semnat de reprezentantii Flamingo şi de 
Participant care va detalia cele de mai sus. 
 
e) Preţul de exercitare pentru fiecare Acţiune achiziţionată în baza unei Opţiuni va fi plătit integral în numerar 
sau prin transfer bancar in conformitate cu Contractul de opţiune relevant.  
 
Prezentul Plan contine principiile generale, liniile directoare ale operatiunilor la care se refera acest 
Plan, constituind cadrul general al acestor operatiuni, iar Consiliul este pe deplin autorizat sa decida, in 
conformitate cu mandatul primit si dispoziţiile legale imperative aplicabile, modalităţile concrete de 
implementare a acestor operatiuni. 
 
 

Reprezentant al Consiliului de Administratie 
 
Director Financiar 
Oana LEAHU  
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