
Flamingo International S.A. 
Bucuresti, Complex Domus Mex Baneasa, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 44C, sector 1 
Telefon: 021/203.81.00, Fax: 021/203.81.08, www.flamingo.ro 
R.C. J40/6174/1999; C.U.I. RO11937104 

 
 

 

 
Flamingo demarează procedura de reorganizare judiciară pentru Flanco 

 
 
Bucureşti, 09 decembrie 2009: Flamingo anunţă declanşarea procesului de reorganizare judiciară pentru 
compania Flanco International S.R.L, începând cu decembrie 2009. 
 
Pe parcursul întregului an 2009 compania a derulat un amplu program de reorganizare, având ca scop final 
revitalizarea activităţii şi depăşirea momentului actual, cel mai dificil din istoria de 15 ani a de activitate dar, 
foarte probabil, şi cel mai dificil la nivelul întregii economii mondiale. 
 
Primul element al acestui program a fost implementat în prima partea a anului, costurile operaţionale ale 
companiei fiind diminuate semnificativ, aproape la jumătate faţă de anul 2008. 
 
Un al doilea element important din acest proces îl reprezintă diminuarea datoriilor către bănci şi furnizori, 
resursele financiare ale companiei fiind insuficiente pentru a putea acoperi nivelul actual de datorii. Astfel, în 
ultimele 3 luni compania a derulat negocieri dure şi intense cu băncile finanţatoare pentru restructurarea 
creditelor, în direcţia diminuării lor, convertirii în alte instrumente financiare decât cele standard sau chiar 
obţinerii de bani suplimentari.  
 
În ciuda eforturilor intense, negocierile cu ING au eşuat, solicitarea de reducere suplimentară a datoriei fiind 
refuzată, banca luând decizia de a demara astăzi executarea silită a stocurilor aflate în unele magazine ale 
companiei. 
 
În acest context, în ciuda faptului că întreg planul de redresare a companiei se află în stadiu final de 
implementare, am luat decizia de a proteja compania împotriva creditorilor prin declanşarea procedurilor de 
reorganizare judiciară (insolvenţă). 
 
“Flamingo este în acest moment o companie restructurată operațional, cu o structură de costuri optimizată, 
dar căreia îi lipsește cash-ul necesar depășirii unei scăderi a pieței de 50%. Prin declanșarea procesului de 
reorganizare judiciară încercăm să dăm o șansă eforturilor întreprinse începând cu 2008 și să readucem 
compania acolo unde ar trebui să fie.” 
 
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. 
 
 
 
Director General, 
Stefan Treiber 


