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RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI  

ART. 113 LIT. A pct. c) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006 

 

Data raportului: 27.01.2010 

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  

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti 

 

Evenimente importante de raportat:  

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 25 ianuarie 2010, ora: 11 a.m. 

              

La sedinta au participat actionari insemnand un numar total de 201.734.244 actiuni si un numar total de 201.734.244 

voturi reprezentand 25,8949 % din totalul drepturilor de vot, Adunarea fiind valabil constituită din punct de vedere 

legal şi statutar şi putand delibera în mod valabil inca de la prima convocare. 

In urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari: 

 

Hotararea nr. 1: 

Desemnarea dl. Olteanu Adrian ca administrator special in conformitate cu dispozitiile Art. 18 din Legea 85/2006 

privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 100 % din voturile 

exprimate de actionarii prezenti personal sau prin reprezentant in Adunare. 
 

Hotararea nr. 2: 

Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorului special pentru exercitarea mandatului conform materialului de 

informare pus la dispozitia actionarilor. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 100 % din voturile 

exprimate de actionarii prezenti personal sau prin reprezentant in Adunare. 

 

Hotararea nr. 3: 

Aprobarea obtinerii de imprumuturi de la actionari sau a oricăror alte modalităti de a sustine financiar Societatea 

in vederea continuarii activitătii curente. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 100 % din voturile 

exprimate de actionarii prezenti personal sau prin reprezentant in Adunare. 

 

Hotararea nr. 4: 

Stabilirea datei de 12 februarie 2010 ca data de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra 

carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generala Ordinare din data de 25 ianuarie 2010.  

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 100 % din voturile 

exprimate de actionarii prezenti personal sau prin reprezentant in Adunare. 

 

Hotararea nr. 5: 

Imputernicirea doamnei av. Cristina Dică, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari 

Generale Ordinare si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor 

adoptate. Doamna Cristina Dică va putea delega in scris, către terţe persoane, puterile conferite de către Adunarea 

Generala Ordinara pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea 

hotărârilor adoptate. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 100 % din voturile 

exprimate de actionarii prezenti personal sau prin reprezentant in Adunare. 

 

Administrator special, 

Adrian Olteanu 


