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RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI  
ART. 113 LIT. A pct. a) si b) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006 
 
Data raportului: 04.08.2009 
Denumirea entitatii emitente: Flamingo International S.A. 
(denumita in continuare “Societatea”) 
Sediul social: Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.44C, etaj 1, sector 1, Bucuresti 
(Complex Domus Mex Baneasa) 
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  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti 
 
 
Evenimente importante de raportat: Completarea Convocatorului AGEA 17/18 august 2009 
 
Avand in vedere: 
 

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 17/18 august 2009, ora 
10.00 a.m., la sediul Societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 44C, etaj 1, sector 1, Complex Domus 
Mex Baneasa, pentru toate persoanele fizice si juridice inregistrate ca actionari ai Societatii la data de referinta de 
22 iulie 2009, conform evidentelor detinute de S.C. Depozitarul Central S.A., denumita în continuare “AGEA”, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3704 din 10 iulie 2009 si in ziarul Evenimentul 
Zilei din data de 11 iulie 2009 si respectiv rectificarea in ziarul Evenimentul Zilei din data de 14 iulie 2009;  
     

Cererea actionarului Societatii QVT Fund LP prin care solicita adaugarea pe ordinea de zi a AGEA a urmatorului 
punct: “1. Aprobarea deciziei de dizolvare a societatii, in conformitate cu prevederile art. 227 par. 1 litera d) din 
Legea 31/1990”; si 
 

Dispozitiile art.1171  din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare 
 

Consiliul de Administratie al Societatii a decis completarea ordinii de zi a AGEA in conformitate cu 
solicitarea actionarului QVT Fund LP.  
 
Astfel, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii convocata pentru data de 17 
august 2009, ora 10.00 a.m., la sediul Societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 44C, etaj 1, sector 
1, Complex Domus Mex Baneasa, pentru toate persoanele fizice si juridice inregistrate ca actionari ai 
Societatii la data de referinta de 22 iulie 2009, conform evidentelor detinute de S.C. Depozitarul Central 
S.A., va avea urmatoarea: 
  
 

ORDINE DE ZI: 
 

1.Aprobarea deciziei de dizolvare a societatii, în conformitate cu prevederile art. 227 par. 1 litera d) din 
Legea 31/1990. 

2. Aprobarea unei emisiuni de obligaţiuni convertibile in acţiuni în lei; informatiile despre valoarea 
nominala, scadentele, ceilalti termeni si celelalte conditii vor fi puse la dispozitia actionarilor in termenele 
legale; valoarea nominala totala a obligatiunilor emise nu va depasi echivalentul in lei al sumei de 7 
milioane Euro. 

3. Modificarea actului Constitutiv al Societăţii, prin completarea Art. 7(7) după cum urmează: 

„fără a se aduce atingere puterii Adunării Generale a Acţionarilor de a aproba majorarea capitalului 
social în condiţiile actului constitutiv, se autorizează Consiliul de Administraţie, până la data de 
15.08.2010 să majoreze capitalul social subscris până la o valoare nominală de 38.952.500,55 lei prin 
emiterea de noi acţiuni în schimbul aporturilor, inclusiv prin conversia obligaţiunilor convertibile.” 
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4. Autorizarea Consiliul de Administraţie să opereze majorarea capitalului social al Societăţii şi de a 
converti în acţiuni obligaţiunile convertibile emise de Societate, în condiţiile documentelor care vor fi 
puse la dispoziţia acţionarilor cu respectarea termenelor legale în scopul acestei AGEA, precum şi 
autorizarea limitelor înlăuntrul cărora Consiliul de Administraţie poate modifica condiţiile de emitere a 
obligaţiunilor convertibile. Consiliul de Administraţie va putea împuternici unul sau mai mulţi dintre 
membrii săi pentru îndeplinirea formalităţilor respective. 

5. Împuternicirea domnului Dragos Simion, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii, 
pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor si 
efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate de 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. 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. 

6.  Stabilirea Datei de Înregistrare, conform Art. 238 din Legea pieţei de capital 297/2004, revizuită. In 
acest sens, propunerea Consiliului de Administraţie este data de 02 Septembrie 2009. 

• Acţionarii Societăţii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei Adunării Generale 
Extraordinare fie de reprezentanţii lor legali, fie de alţi reprezentanţi cărora li s-a acordat o procură 
specială, în condiţiile art. 243 din Legea pieţei de capital 297/2004.  

• Accesul acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută in cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a acţionarilor persoane fizice 
reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă. 

• Formularele procurilor speciale se vor găsi la sediul Societăţii, în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 
şi 16:00, şi pe pagina de internet a Societăţii www.flamingo.info, începând cu data de 10 august 2009. 

• Aceste procuri speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societăţii cu cel puţin 48 de ore 
înainte de Adunarea Generală Extraordinară, respectiv până la data de 14 august 2009 ora 16:00; un 
exemplar se va înmâna reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acţionar. 

• Începând cu data de 10 august 2009 documentele informative şi materialele vizând problemele înscrise 
pe ordinea de zi, pot fi consultate de acţionari la sediul Societăţii situat in  Bucureşti, Sos. Bucuresti-
Ploiesti nr. 44C, etaj 1, Sector 1, Complex Domus Mex Baneasa, România, în fiecare zi lucrătoare 
între orele 9:00 şi 16:00. 

• În cazul în care la data de 17 august 2009 nu se întrunesc condiţiile de validitate pentru cvorum 
prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii, a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor se 
va desfăşura în acelaşi loc, având aceeaşi ordine de zi, în data de 18 august 2009, la orele 10:00  a.m. 

 
 
Consiliul de Administraţie  
 
 
 
__________________________ 
Prin: Dragos Simion 
Preşedinte 

 


