
 

 

 
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie: 

Alina Chelu – 4 ACE-pr&publicity 
Press Officer 

Telefon/fax: +40 (0) 21 311 30 03 
GSM: 0728 877 007 

alina.chelu@4ace.ro 
http://www.4ace.ro            

         

FLA_49/2009 

 
Flamingo International va avea un nou CEO  

 

 
Bucureşti, 21 iulie 2009: Flamingo International anunţă schimbări în conducerea executivă a 

companiei, funcţia de CEO urmând a fi preluată interimar de către Stefan Treiber începând cu 1 
august.  Jiri Rizek, CEO Flamingo în perioada 2007 – 2009, rămâne în cadrul companiei în calitate de 

consultant. Noul CEO, Stefan Treiber este membru al Consiliului de Administraţie Flamingo 

International din mai 2008. 
 

“Am decis această schimbare a rolurilor în beneficiul companiei. Ne propunem să responsabilizăm la 
nivel executiv mai multe resurse pentru a putea susține cu succes planurile de capitalizare 

suplimentară a companiei în a doua jumătate a anului 2009 și pentru a maximiza accesul la 
oportunități până la finalul anului 2010. Mandatul lui Jiri Rizek urma să expire oricum anul viitor, astfel 

încât am folosit constructiv disponibilitatea lui Stefan Treiber de a prelua acest proiect în acest 

moment”,  a declarat Dragoş Simion, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Flamingo 
Internaţional.  

 
Stefan Treiber este partener fondator al companiei de consultanță Candidus, cu sediul în München. 

Activitatea sa se concentrează pe domeniile de Operational Excellence, Post-Merger Integration, 

Restructurare şi Supply Chain Management. Stefan Treiber are 11 ani de experienţă în consultanţă în 
management. Până în 2002 a activat în poziția de Senior Manager pentru Operaţiuni Globale la A.T. 

Kearney.  Anterior a fost Senior Manager în cadrul grupului marchFirst, unde a coordonat proiecte 
majore de consultanţă din domeniul e-Business. Stefan Treiber şi-a început cariera profesională la 

Arthur D. Little, în domeniul Operations Management. 

“Pe perioada mandatului în Flamingo, Jiri Rizek  a contribuit substanțial la dezvoltarea reţelei Flanco 
World, care a reprezentat principala sursă de creștere a afacerii grupului, precum și la consolidarea 

afacerilor Flamingo.  Suntem convinși că noul CEO Stefan Treiber va aduce o perspectivă nouă asupra 
proceselor operaționale și financiare, în linie cu noile condiții de piață. Vom beneficia așadar de 

expertiza lui Stefan Treiber, însă cu responsabilități executive sporite față de poziția de membru în 
Consiliul de Administrație, fără să renunțăm la contribuția lui Jiri Rizek”,  a adăugat Simion. 

 

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.    

 


