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Evenimente importante de raportat:  
 

După numirea lui Stefan Treiber în functia de CEO (Director General), conducerea companiei 
desemnează noi oameni pentru functiile de Deputy CEO (Director General Adjunct),                          
Chief Financial Officer (Director Financiar) si Program Manager (Director Proiect) 

 
Bucureşti, 08 august 2009: Flamingo International anunţă noi schimbări în conducerea companiei, în 
linie cu planurile de capitalizare si de restructurare anuntate deja. Începând cu această lună, Adrian 
Olteanu va prelua functia de Deputy CEO, în timp ce Bogdan Lungu va ocupa functia de Chief Financial 
Officer, iar Roland Ristig va prelua postul de Program Manager. 
 
Conform oficialilor Flamingo International, managementul este astfel adaptat pentru a corespunde 
proceselor de restructurare prin care va trece compania, obiectivul fiind de a maximiza potentialul echipei 
de conducere si, implicit, resursele disponibile în interiorul organizației. În acest sens, o altă schimbare 
semnificativă este si unirea fortelor de vânzări retail si de distributie directă sub conducerea unui singur 
manager.  
 
Adrian Olteanu a fost implicat, începând cu anul 2003, în cele mai importante proiecte ale companiei, 
incluzând listarea la Bursă, achizitia Flanco şi integrarea acesteia în structurile Flamingo International sau 
în proiectul actual de restructurare a companiei. Adrian Olteanu ocupă din anul 2007 si funcţia de Chief 
Operations Officer, cu responsabilităţi în coordonarea departamentelor Purchasing, Resurse Umane, 
Logistică şi IT. Expertiza sa în Flamingo implică responsabilităţi în zona de controlling şi reporting a 
companiei, anterior anului 2007 detinând pozițiile de Business Controller si Financial Analyst. 
 
Bogdan Lungu preia functia de Chief Financial Officer, având o experiență de peste opt ani în domeniul 
financiar-contabil, dintre care sase la Ernst&Young. Aria sa de expertiză include identificarea soluțiilor 
de optimizare a cheltuielilor si cash-flow management, controlul și reducerea costurilor, dar si pregătirea 
și gestionarea diferitelor variante de buget, analiză de buget si de cash-flow etc. 

O altă numire este cea a lui Roland Ristig în functia de Program Manager, acesta urmând să îsi 
concentreze activitatea în zona de gestionare si implementare a proiectelor derulate în prezent de 
companie în directia accelerării proceselor interne. 

“Revigorarea managementului este necesară si binevenită, pentru că reprezintă o adaptare la schimbările 
prin care trece compania, în contextul general al pietei. Sunt decizii strategice, care tin cont de interesele 
companiei si care pregătesc Grupul pentru relansarea financiară si dezvoltarea viitoare. Am mare 
încredere în echipa de management Flamingo, membrii acesteia având pregătire vastă în proiecte de 
restructurare și dezvoltare a proceselor operationale și financiare. Sunt convins că acesti oameni, potriviti 
pentru nevoile prezente ale companiei, vor scrie o nouă poveste de succes în istoria Flamingo 
International”, a declarat Stefan Treiber, proaspăt numit în functia de CEO al companiei.  


