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Evenimente importante de raportat:  

 
Flamingo anunță semnarea unui acord cu ING  

pentru restructurarea datoriei financiare 
 

Tranzacția urmează să fie finalizată în umătoarele 2 luni şi jumătate 
 
Bucureşti, 02 noiembrie 2009: Flamingo International anunță semnarea unui acord de principiu cu ING Bank 
N.V. Amsterdam - Bucharest Branch ("ING") privind restructurarea datoriei financiare. Acordul de principiu 
reprezintă primul pas din planul de restructurare financiară a companiei. 
 
Astfel, cele două companii au agreat liniile directoare ale restructurării contractului datând din anul 2001, în 
baza căruia Flamingo beneficiază în prezent de o linie de finanțare de aproximativ 17,5 milioane EURO, 
urmând ca elementele de detaliu şi implementarea concretă a restructurării să fie agreate în perioada imediat 
următoare.  
 
“Acordul cu ING reprezintă unul dintre cei mai importanți pași în depășirea crizei actuale. Succesul viitor al 
companiei depinde în foarte mare măsură de contribuția tuturor partenerilor de business, bănci, furnizori sau 
proprietari de spații comerciale. Avem în acest moment soluția depășirii crizei, dar realizarea acestui lucru 
reprezintă un efort comun al tuturor părților implicate, care trebuie să înţeleagă că numai printr-o abordare 
de tip win-win, marcată de concesii uneori semnificative din ambele părţi, putem ieşi câştigători din această 
perioadă dificilă”, au declarat reprezentanţii Flamingo. 
 
Restructurarea datoriei financiare reprezintă unul dintre pașii esențiali în supraviețuirea de criză iar Flamingo 
poate realiza acest proces tocmai datorită faptului ca este o companie publică, listată la BVB încă din 2005 și 
care beneficiază de avantajele pieței de capital. 
 
 
Despre Grupul Flamingo International:  
 
Grupul Flamingo International aniversează în acest an 15 ani de activitate pe piața locală, având ca principal 
obiect de activitate comerţul cu produse IT&C, electronice şi electrocasnice, fiind în acest moment unul dintre 
liderii de pe piaţa din România. 
 
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. 
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Flamingo signed an agreement with ING  

for restructuring its financial debt 
 

The transaction will be finalized within the following two and a half months 
 
Bucharest, 02ndof November 2009: Flamingo International signed a Memorandum of Understanding with ING Bank 
N.V. Amsterdam – Bucharest Branch (“ING”) regarding the complete restructuring of the financial debt. The 
agreement represents the first step of the financial restructuring plan of the company. 
  
Both companies agreed on the relevant conditions and milestones of restructuring the contract dated 2001 through 
which Flamingo benefits of an overdraft facility of approximately 17.5 million Euro, following that detailed elements 
of this arrangement and their implementation will be established in the upcoming period. 
 
“The agreement with ING represents one of the most important steps in surpassing the current crisis. The future 
success of the company depends in great extent to the contribution of all business partners, banks, suppliers and 
landlords. We found the solution on how to surpass the crisis, but the fulfillment of this process represents a 
common effort of all the parts involved, which have to understand that only trough a win-win approach, marked 
sometimes by important concessions on both parts, we can become winners during this difficult period”, declared 
the company representatives. 
 
The financial debt restructuring represents one of the essential steps in order to survive the crisis, and Flamingo 
can manage this process also because of the fact that it is a public company, listed on BVB since 2005 and 
therefore benefits from the advantages of capital market.  
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