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Flamingo International demarează emisiunea de  
obligaţiuni convertibile pe 3 Decembrie 2009 

 
Procesul de recapitalizare ar putea aduce companiei 7 milioane Euro,  

până la 12 ianuarie 2010 
 
 
București, 23 noiembrie 2009: Compania Flamingo International, unul dintre primii trei jucători din piaţa 
locală de electronice, electrocasnice şi IT&C, anunţă faptul că in data de 19 Noiembrie 2009 a primit 
acordul CNVM pentru emisiunea de obligaţiuni convertibile, menită a recapitaliza compania. Întregul 
proces va demara pe 3 Decembrie 2009 şi este programat să se finalizeze pe data de 12 ianuarie 2010. 
 
Recapitalizarea companiei, coroborată cu restructurarea datoriei către funizori, proprietarii de spaţii 
comerciale și bănci reprezintă modalitatea de ieșire din criză, aprobarea de către CNVM a emisiunii de 
obligațiuni aducând Flamingo cu un pas mai aproape de finalizarea acestui plan.  
 
Proiectul emisiunii de obligaţiuni a fost demarat în vara acestui an, dar a fost întârziat cu mai mult de 3 
luni datorită grevei magistraţilor şi a unei acţiuni în instanţă demarată de un fost acţionar al companiei, 
fondul QVT. Această întârzieriere a avut ca efect nu doar decalarea demarării emisiunii de obligaţiuni, 
dar şi crearea unei stări de nervozitate în cadrul anumitor furnizori, care au fost mai puţin răbdători. În 
următoarele două luni, după finalizarea finanţării companiei, vom discuta colaborarea viitoare cu toţi 
furnizorii importanţi, urmând să lucrăm preferenţial cu cei care ne-au susţinut în toată această perioadă 
dificilă. 
 
Anuntul privind emisiunea de obligatiuni s-a publicat in ziarele Gandul si Romania Libera de astazi, 23 
Noiembrie 2009. Atat Prospectul simplificat cat si celelalte documente si informatii privind emisiunea de 
obligatiuni sunt puse la dispozitia actionarilor cat si a oricaror alte persoane interesate pe site-ul 
www.flamingo.info. 
 
 
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. 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.    

 
 

 


