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Evenimente importante de raportat:  
 

 
Flamingo Internaţional anunţă schimbări importante la nivelul acţionariatului 
şi al conducerii Consiliului de Administraţie 
 
QVT iese începând cu septembrie 2009 din acţionariatul Flamingo, deţinerea de 22% din capitalul 
companiei fiind transferată către un fond străin. Din informaţiile deţinute de către companie, QVT va 
renunţa la toate acţiunile în instanţă îndreptate împotriva companiei, iar noii acţionari susţin strategia de 
relansare a companiei prezentată de către managementul Flamingo şi aprobată de către Consiliul de 
Administraţie. 
 
“Alinierea intereselor acţionarilor pe un singur plan de relansare a fost obiectivul meu principal în 
ultimele nouă luni. Consider că acest obiectiv a fond îndeplinit, compania deblocând astfel accesul la 
noi resurse financiare atât din piaţa de capital, cât şi de la bănci. Sincronizat cu structura acţionarială 
actuală, consider că un nou ciclu de dezvoltare a societăţii trebuie început de către un nou preşedinte. 
Predau aşadar ştafeta domnului Alexander Adamescu convins că perioada cea mai dificilă a fost 
depăşită şi că există toate premisele ca grupul Flamingo să preia poziţia de lider de piaţă într-un orizont 
de cel mult 3 ani.” a declarat Dragoş Simion. 
 
Consiliul de Administraţie a luat cunoştiinţă de renunţarea la mandatul de Preşedinte a domnului 
Dragoş Simion şi a decis pe data de 15 Septembrie 2009 numirea Dl. Alexander Adamescu în poziţia 
respectivă. 
 
Numirea lui Alexander Adamescu ca Preşedinte al Consiliului de Administraţie nu face decât să 
reconfirme susţinerea şi interesul pe care TNG The Nova Group îl are pentru Flamingo Internaţional. 
Compania deţine suportul majorităţii acţionarilor, iar băncile partenere au confirmat interesul pentru 
finanţarea suplimentară a companiei. Recapitalizarea Flamingo este asigurată acum, condiţionarea 
principală fiind reprezentată de primirea suportului furnizorilor şi al proprietarilor de spaţii comerciale, 
cu care Flamingo intenţionează să dezvolte parteneriate câştigătoare pe termen lung pentru toate părţile. 
 
 
 
 
 


