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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: 27 august 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:  
 
 
In data de 27 aprilie 2008 ora 11:00, a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor, in cadrul careia s-au adoptat Hotararile nr. 1-5 / 27 august 2008, 
dupa cum urmeaza: 
 
Hotararea nr. 1: 
Aprobarea modificarii anumitor prevederi ale Planului de oferire de optiuni pe actiuni salariatilor Societatii 
denumit “Share Options Plan 2007-2010”, dupa cum urmeaza: 

(i) Beneficiarii Planului vor putea opta intre termenii initiali ai Planului si termenii respectivi 
modificati dupa cum urmeaza: 
a. numarul total de optiuni care fac obiectul Planului, si anume 39.000.000, se reduce, aplicand 

pro-rata proportia 2.5:1, fiecare 2.5 optiuni avute in vedere la momentul aprobarii initiale a 
Planului, prin hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarior nr. 1-8 din data de 
03.07.2007, echivaland cu o optiune la momentul aprobarii modificarilor prin prezenta 
hotarare a Adunarii; si 

b. pretul de exercitare pentru optiunile pe actiuni oferite de catre Societate, in conditiile 
prezentate la punctul (i)(a), se reduce de la 0.378 RON la 0.2 RON. 

(ii) Dreptul de a opta intre una dintre cele doua variante prezentate anterior se acorda  si se poate 
exercita de catre fiecare beneficiar individual, in scris, prin notificare adresata Societatii, in termen 
de 30 de zile calendaristice de la data prezentei hotarari a Adunarii. In cazul in care unii 
beneficiari ai Planului care opteaza pentru Planul Modificat de mai sus au semnat deja cu 
Societatea un act reflectand prevederile Planului initial in ceea ce ii priveste, acte aditionale vor fi 
semnate in mod corespunzator in termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea dreptului de 
optiune de mai sus. 

(iii) In cazul in care doar o parte dintre beneficiari opteaza pentru Planul modificat de mai sus, numarul 
de optiuni acordate in fiecare caz va fi cel rezultand pro-rata din aplicarea termenilor respectivi la 
numarul de beneficiari. 

Restul termenilor si conditiilor prevazute in Plan si aprobate prin hotararile Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor nr. 1-8 din data de 03.07.2007, raman neschimbate. 
  
Hotararea nr. 2: 
Aprobarea modificarii anumitor prevederi ale Planului de oferire de optiuni pe actiuni pentru membri ai 
conducerii companiei, dupa cum urmeaza: 

(i) Beneficiarii Planului de oferire de optiuni pe actiuni pentru membri ai conducerii companiei 2009-
2012 vor putea opta intre termenii initiali ai Planului si termenii respectivi modificati dupa cum 
urmeaza: 
a. numarul total de optiuni care fac obiectul Planului, si anume 28.000.000, se reduce pro-rata, 

aplicand proportia 2.5:1, aceasta insemnand ca 2.5 optiuni avute in vedere la momentul 
aprobarii initiale a Planului, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 
1 din data de 23.04.2008, echivaleaza cu o optiune la momentul aprobarii modificarilor prin 
prezenta hotarare a Adunarii; si 
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b. pretul de exercitare pentru optiunile pe actiuni oferite de catre Societate, in conditiile 
prezentate la punctul (i) (a), se reduce de la 0.378 RON la 0.2 RON. 

(ii) Dreptul de a opta intre una dintre cele doua variante prezentate anterior se acorda si se poate 
exercita de catre fiecare beneficiar individual, in scris, prin notificare adresata Societatii, in termen 
de 30 de zile calendaristice de la data prezentei hotarari a Adunarii. In cazul in care unii 
beneficiari ai Planului care opteaza pentru Planul modificat de mai sus au semnat deja cu 
Societatea un act reflectand prevederile Planului initial in ceea ce ii priveste, acte aditionale vor fi 
semnate in mod corespunzator in termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea dreptului de 
optiune de mai sus. 

(iii) In cazul in care doar o parte din beneficiari opteaza pentru Planul modificat de mai sus, numarul 
de optiuni acordate in fiecare caz va fi cel rezultand pro-rata din aplicarea termenilor respectivi la 
numarul de beneficiari. 

Restul termenilor si conditiilor prevazute in Plan si aprobate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor nr. 1 din data de 23.04.2008, raman neschimbate. 
 
Hotararea nr. 3: 
Actiunile achizitionate deja sau care urmeaza sa fie achizitionate de catre Societate in baza autorizarilor 
primite din partea Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor in legatura cu Planul, inclusiv asa cum 
acesta a fost modificat ulterior prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 
23.04.2008 si conform hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si 2 de mai sus, vor 
putea fi folosite pentru implementarea oricarei etape a Planului modificat, hotararile Adunarilor Generale 
Extraordinare a Actionarilor anterioare privind acest aspect urmand a fi considerate modificate in mod 
corespunzator. 
  
Hotararea nr. 4: 
Aprobarea datei de 15 septembrie 2008 ca data de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii 
asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor prezentei Adunari Generala Extraordinare a Actionarilor. 
  
Hotararea nr. 5: 
Mandatarea domnului Dragos Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele 
actionarilor a hotararilor 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 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  


