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Denumirea entitatii emitente: Flamingo International S.A. 
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  
Site: www.flamingo.info  

 

Catre :  Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) SC Flamingo International  S.A. 

(Flamingo sau „Emitentul”) din data de 17 august 2009, ora 10:00 a.m. 

 In atentia actionarilor interesati:  

 

Material informativ aferent punctelor nr. 2, 3 si 4 ale ordinii de zi avand in vedere (i) aprobarea emisiunii de 

obligatiuni corporative convertibile adresata investitorilor care achizitioneaza fiecare in cadrul ofertei obligatiuni 

in valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 EUR, dar nu mai putin de 250.000 lei, cu respectarea 

dreptului de preemptiune al actionarilor, (ii) modificarea art. 7(7) din Actul Constitutiv al Societatii, respectiv 

(iii) autorizarea Consiliul de Administraţie să opereze majorarea capitalului social al Societăţii şi implementarea 

conversiei în acţiuni a obligaţiunilor convertibile emise de Societate, precum şi autorizarea limitelor înlăuntrul 

cărora Consiliul de Administraţie poate modifica condiţiile de emitere a obligaţiunilor convertibile.  

 

In acest sens, informam Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor asupra urmatoarelor: 
 

1) Este supusa aprobarii AGEA emiterea de catre Flamingo si lansarea unei oferte publice pentru un numar de 

290.000.000 obligaţiuni dematerializate, nominative, convertibile cu o valoare nominala per obligatiune de 

0,1 lei („Obligatiunile”). Obligatiunile vor reprezenta obligaţii directe, generale şi necondiţionate ale 

Emitentului. 

2) Oferta de Obligatiuni se va desfasura dupa cum urmeaza: 

a) intr-o prima faza, Obligaţiunile emise vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti la Data de 

Referinta aferentă Exercitarii Dreptului de Preemptiune si anume la data de 2 septembrie 2009, 

pentru a-si exercita dreptul de preemptiune, acestia putand subscrie Obligatiunile proporţional cu 

actiunile pe care le deţin, în Perioada de Preempţiune. 

b) Obligatiunile ramase nesubscrise la sfarsitul Perioadei de Preemptiune vor face obiectul unei oferte 

adresate investitorilor (inclusiv actionarii care o doresc) care achiziţionează fiecare în cadrul ofertei 

Obligaţiuni în valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 EUR, dar nu mai putin de 250.000 

lei; 

c) Obligatiunile ramase nesubscrise la sfarsitul duratei ofertei respective vor fi anulate.  
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3) Cele de mai jos reprezintă un rezumat al principalelor caracteristici ale Obligatiunilor si ofertei conţinute în 

proiectul de prospect simplificat pregatit in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile:  

Valoarea nominala a 

Ofertei 

29.000.000 lei  

Forma şi Natura Juridică Obligaţiunile sunt dematerializate, nominative, corporative si 

convertibile având o valoare nominală de 0,1 lei. Obligaţiunile 

reprezintă obligaţii directe, generale şi necondiţionate ale 

Emitentului. Obligaţiile Emitentului de plată a Dobânzii şi de 

rambursare a Principalului sunt garantate cu gajul general asupra 

patrimoniului Emitentului (fiind creante chirografare) iar la masa 

credală sunt subordonate datoriei bancare. 

Preţul de Ofertă 

 

 

 

 

 

Valoare nominală a unei 

Obligaţiuni 

0,1 lei/Obligatiune. Preţul multiplicat cu numarul de Obligatiuni 

subscrise, trebuie plătit prin transfer bancar, net de orice comision 

bancar de transfer, în Contul de ofertă (beneficiar Raiffeisen 

Capital & Investment S.A.) deschis de Intermediar pe seama 

Emitentului la Raiffeisen Bank SA, sucursala Municipiului 

Bucureşti. 

0,1 lei/Obligaţiune. 

Drepturi ale Detinatorilor 

de Obligatiuni 

Deţinătorii de Obligaţiuni vor avea dreptul de a opta între 

convertirea Obligatiunilor în acţiuni prin depunerea unei solicitari 

in acest sens la una dintre Datele de Conversie, sau deţinerea 

acestora pâna la împlinirea Maturitătii. Deţinătorii de Obligaţiuni 

beneficiază de drepturi egale atat in exercitarea optiunii pe care o 

doresc, cat si ulterior, aferent opţiunii alese. 

Data Maturitatii Prima Zi Lucratoare dupa data situata la 5 ani de la Data Alocarii si 

Decontarii pentru Obligatiunile neconvertite in actiuni, respectiv, 

Data de Conversie relevanta pentru Obligatiunile a caror conversie 

se solicita la data respectiva, in vederea acelei conversii. 

Data Conversiei/Datele 

Conversiei 

Primele 3 (trei) Zile Lucratoare din luna T+1 (unde “T” este luna in 

care are loc Data Alocarii si Decontarii), precum si din luna 

noiembrie a anilor 2010, 2011, 2012 si 2013, Societatea urmand sa 

implementeze de indata conversiile in actiuni pentru solicitarile 



3 

valabil depuse.  

Societatea va putea extinde termenul de mai sus cu pana la 10 Zile 

Lucratoare in cazul in care primeste o solicitare scrisa in acest sens 

din partea unui/unor investitor(i) care detin mai mult de 5% din 

Obligatiunile alocate. 

Data de Rambursare Data Maturitatii pentru Obligatiunile neconvertite. 

Conversia Obligatiunilor Detinatorii de Obligatiuni vor putea opta pentru conversia acestora 

in actiuni la Datele de Conversie.  

In caz de exercitare a optiunii de conversie de Obligatiuni in 

actiuni, principalul si intreaga dobanda capitalizata aferente acestei 

optiuni devin exigibile la data depunerii valabile a solicitarii de 

conversie, rata de conversie fiind de 5 Actiuni Nou Emise pentru o 

Obligaţiune Convertibilă (principal, plus dobanda aferenta optiunii 

de conversie).   

Perioada de Preemptiune reprezintă primele 31 de zile calendaristice incepand cu a 7-a Zi 

Lucratoare dupa publicarea anuntului de oferta aprobat de CNVM 

in doua ziare de circulatie nationala si pe site-ul Emitentului, în 

care actionarii Emitentului înregistrati în registrul acţionarilor 

Emitentului la Data de Referinţă aferenta exercitării Dreptului de 

Preempţiune pot sa-si exercite Dreptul de Preemptiune. 

Perioada Ofertei propriu-

zise 

Reprezintă perioada de 5 Zile Lucratoare incepand cu a doua Zi 

Lucratoare după expirarea Perioadei de Preemptiune , in care 

investitori (inclusiv actionari) vor putea subscrie Obligatiunile 

ramase nesubscrise pentru o valoare de cel puţin echivalentul în lei 

a 50.000 EUR, dar nu mai putin de 250.000 lei, pe baza principiului 

primul venit-primul servit, fiind specificat faptul ca Emitentul va 

publica numarul de Obligatiuni ramase nesubscrise in cadrul 

Perioadei de Preemptiune in Ziua Lucratoare imediat urmatoare 

incheierii Perioadei de Preemptiune. 
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Data Alocarii si Decontarii Ziua Lucrătoare imediat următoare zilei închiderii ofertei, respectiv 

ziua în care se determină indicele de alocare şi se realizează 

alocarea Obligaţiunilor oferite în cadrul ofertei. Intermediarul 

determina subscrierile care vor intra în procesul de decontare, se 

efectuează înregistrarea Deţinătorilor de Obligaţiuni în Registrul 

Obligatiunilor şi se finalizează procesul de decontare. 

Rata Nominala a Dobânzii   Rata anuala nominala a Dobanzii este urmatoarea: 

1. Rata dobanzii pentru Obligatiunile convertite in actiuni este 

de 37,973%; 

2. Rata dobanzii pentru Obligatiunile neconvertite este de 

10% pe an 

Dobanda se capitalizeaza si se calculeaza anual. 

Dobanda aferenta pentru intreaga perioada de 5 ani este scadenta la 

oricare dintre Datele de Conversie, in cazul in care se opteaza 

pentru conversie, sau la Maturitate. 

Rambursarea 

Obligatiunilor neconvertite 

in actiuni 

Plata Principalului si a dobanzii capitalizate aferente Obligatiunilor 

care nu sunt convertite in actiuni conform prezentului Prospect se 

va face într-o singură tranşă, la Data de Rambursare. Suma de 

rambursat (principal plus dobanda aferenta capitalizata) este de 

0.161 lei/obligatiune. 

Obligaţiunile nu pot fi rascumpărate anticipat. 

Restricţii de vânzare Oferta va fi autorizată să se desfăşoare doar pe teritoriul României.  

Destinatia Fondurilor Oferta este initiata pentru obtinerea de fonduri in vederea sustinerii 

activitatii comerciale a Emitentului in prezentul context de criza 

economica. Fondurile obţinute din emisiunea de Obligatiuni vor fi 

folosite in activitatea comerciala a Emitentului, putand servi atat 

pentru investitii, cat si pentru rambursari de datorii sau alte plati. 

Listarea Obligatiunilor 

 

Obligatiunile nu vor fi listate si Emitentul nu îşi va asuma 

responsabilitatea pentru listarea acestora. Emitentul îşi va pastra 

insa dreptul de a iniţia procedura de listare a prezentelor obligaţiuni 

pe o piaţă reglementată. 

Revocarea Subscrierii  O subscriere făcută în cadrul Perioadei de Preemptiune sau a ofertei 
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 propriu-zise va fi irevocabilă, mai putin situatia in care (i) 

Prospectului relevant îi va fi adus un amendament, in acest caz 

Investitorii vor avea dreptul de a-şi retrage subscrierile efectuate în 

termen de trei Zile Lucrătoare de la notificarea Investitorilor cu 

privire la respectivul amendament si daca este cazul, (ii) situatia 

descrisa imediat mai jos. Astfel, Consiliul de Administratie va 

analiza posibilitatea permiterii revocari partiale in situatia in care, 

prin subscriere in cadrul Perioadei de Preemptiune – corelat cu 

nesubscrierea de către alti acţionari-  s-ar ajunge la o deţinere care, 

in cazul in care obligatiunile respective ar fi convertite, actiunile 

rezultate - impreuna cu cele deja detinute la momentul subcrierii de 

catre actionarul respectiv - ar duce la atingerea unui nivel de 33% 

din actiunile Societatii. In acest din urma caz, daca o astfel de 

revocare va fi considerata permisa de legislatie, subscrierea se va 

putea revoca parţial, pentru diferenţa care sa permita ramanerea 

strict imediat sub plafonul de 33%, în termen de o Zi Lucratoare de 

la expirarea Perioadei de Preemptiune, acest aspect fiind reflectat in 

prospectul relevant in mod corespunzator. Retragerea subscrierii de 

către Investitor s-ar face prin completarea, semnarea şi trimiterea 

către Intermediar a formularului de revocare disponibil la sediul 

Intermediarului. 

Cazuri de neexecutare a 

obligaţiilor  

 

Următoarele situaţii reprezintă cazuri de neexecutare de către 

Emitent a obligaţiilor asumate prin prospect (‘‘Cazuri de 

Neexecutare’’),  

(i) nu s-a efectuat plata la Data de Rambursare a Principalului 

sau a Dobânzii Capitalizate aferente optiunii respective şi o astfel 

de neexecutare continuă timp de 10  Zile Lucrătoare; sau 

(ii) nu s-a efectuat conversia în acţiuni a Obligaţiunilor pentru 

care s-a facut o cerere in acest sens conform prezentului Prospect. 

În situaţia apariţiei oricărui Caz de Neexecutare, orice Deţinător de 

Obligaţiuni poate sa declare împrumutul acordat Emitentului prin 

subscrierea Obligaţiunii/Obligaţiunilor deţinute, inclusiv suma 

reprezentând dobânda aferentă optiunii de rambursare la termen, ca 

fiind scadente şi plătibile imediat prin notificare scrisă adresată 

Emitentului. 
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Ajustarea termenilor 

ofertei de catre  Consiliului 

de Administratie 

Consiliul de Administratie este imputernicit sa procedeze la toate 

ajustarile termenilor aprobati de catre AGEA din data de 17 august 

2009 (inclusiv eventuale ajustari de perioada) solicitate de catre 

CNVM in vederea aprobarii Prospectului, fara insa a se depasi 

valoarea nominala totala aprobata a emisiunii de Obligatiuni, sau 

modifica rata de conversie sau rata dobanzii aplicabile in cazul 

Obligatiunilor neconvertite in actiuni. Consiliul de Administraţie va 

putea împuternici unul sau mai mulţi dintre membrii săi pentru 

îndeplinirea formalităţilor respective. 

 

Pentru celeritate si eficienta, Consiliul de Administraţie va fi imputernicit sa opereze majorarea capitalului social 

al Societăţii şi sa converteasca în acţiuni obligaţiunile convertibile emise de Societate, în condiţiile de mai sus. 

 

Dupa cum se mentioneaza si mai sus, Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa procedeze la toate 

ajustarile termenilor aprobati solicitate de catre CNVM in vederea aprobarii Prospectului, fara insa a se depasi 

valoarea nominala totala aprobata a emisiunii de Obligatiuni, sau modifica rata de conversie sau rata dobanzii 

aplicabile in cazul Obligatiunilor neconvertite in actiuni mentionate mai sus.  Pentru celeritate, Consiliul de 

Administraţie va putea împuternici unul sau mai mulţi dintre membrii săi pentru îndeplinirea formalităţilor 

respective. 

 

Cu privire la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGEA, privind completarea art. 7(7) al actului constitutiv al 

Flamingo in sensul autorizarii Consiliului de Administraţie, ca, 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, aceasta modificare este considerata necesara 

pentru marirea eficientei si flexibilitatii in atragerea de fonduri la capitalul social al societatii, avand in vedere si 

contextul economic dificil care reclama o capacitate cat mai mare de reactie rapida si adaptare. 


