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Evenimente importante de raportat:  

 
 

Flamingo anunță componența Consiliului de Administraţie  
și un nou Președinte  

 
Adrian Olteanu, Deputy CEO în cadrul Flamingo International, 

 este noul Președinte al Consiliului de Administrație 
 
Bucureşti, 05 noiembrie 2009: Flamingo International anunță o nouă componență a Consiliului de 
Administrație, desemnată în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 4 noiembrie 2009. 
 

Astfel, noii membri, cu un mandat de 3 ani, sunt Alexander Bogdan Adamescu, Ovidiu Iustin 
Boțocan, Nicoleta Teodorescu, Sorin Nicolae Manea si Adrian Olteanu, foştii membri fiind revocaţi 
din funcţie. 
 

De asemenea, în şedinţa Consiliului de Administraţie care a avut loc în data de 4 Noiembrie 2009, 
Adrian Olteanu a fost ales în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie. 
 

“Dezvoltarea Flamingo se bazează pe sprijinul tuturor partenerilor de business - acţionari, bănci, 
furnizori sau proprietari de spații comerciale, care au acceptat invitația noastră de a avea o 
abordare comună, marcată uneori de concesii semnificative din partea ambelor părți, pentru a 
putea depăşi împreună această perioadă de criză. Noua structura a Consiliului de Administrație 
reflectă schimbările petrecute în cadrul Flamingo International în ultima perioadă de timp, 
modificări menite a revitaliza compania şi a o pregăti pentru un nou ciclu de dezvoltare”, a 
declarat Adrian Olteanu. 
 
 
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. 
 

 

Reprezentant, 
 

Director Financiar, 

Bogdan LUNGU 

 


