
D.le Redactor Sef
al Ziarului “Adevarul”

Spre stiinta :
- C.N.V.M. Bucuresti
- Bursa de Valori Bucuresti
- SC Turism Felix SA - Baile Felix

Referitor la articolul  “S.I.F. 3 isi cumpara propriile actiuni prin TURISM 
FELIX”  cu subtitlul  “Operatiunea este pusa pe seama incercarilor conducerii 
SIF de a impune in AGA extraordinara acordarea de actiuni contra dividende” 
aparut in ziarul dvs. din data de 26.03.2007, sub semnatura d.lui Cristian Stefan 
articol ce contine o serie de neadevaruri ce pot porni din necunoasterea realitatii 
dar  care  pot  fi  interpretate  si  ca  o  incercare  de  manipulare  a  pietei  de  capital 
romanesti,  ne  vedem  obligati  a  va  solicita  publicarea  sub  forma  unui  drept  la 
replica, a urmatoarelor precizari :

- SC Turism Felix SA este una dintre cele mai bune societati de turism romanesti, 
lidera  incontestabila  pe  segmentul  turismului  balnear  si  care  desfasoara  un 
amplu program de investitii in reabilitarea si modernizarea activelor sale. Intr-
adevar anul trecut a derulat o oferta publica initiala ce a avut ca scop obtinerea 
a unei parti din necesarul de finantare a programului de investitii dar mai ales 
crearea conditiilor necesare listarii societatii pe ringul Bursei de Valori Bucuresti 
ceea  ce  a  si  fost  realizat  in  data  de  20.03.2007  ca  o  recunoastere  a 
performantelor atinse.

- Subscrierea de catre SIF-uri actiuni in cadrul ofertei publice nu face decat sa 
confirme valoarea societatii,  iar  evolutia pretului  pe bursa sa ateste eficienta 
deciziei  SIF-urilor  de  a  investi  in  acest  emitent  (in  oferta  publica  a  fost 
cumparata o actiune cu 0,6 lei iar acum dupa cca. 7 luni pretul actiunii pe BVB 
este de cca 2,0 lei cu un randament de peste 300%).

- Programul de investitii pe 2007 s-a desfasurat pe baza unui grafic aprobat de 
Consiliul de Administratie in baza imputernicirii data de AGA. 
In  aceasta  perioada  se  pregateste  punerea  in  functiune  a  Complexului 
International modernizat in intregime, Hotelul Lotus este dezafectat pentru 



modernizare,  lucrarile  urmand  sa  inceapa  in  luna  aprilie-mai,  a  fost  data 
comanda unui studiu de fezabilitate vizand construirea unui complex de 5 stele. 
Toate  lucrarile  sunt  platite  la  zi,  societatea  dispunand de  lichiditati  aflate  in 
depozite bancare cu dobanda de cca7 % neavand nicio datorie la stat sau vreo 
restanta la furnizori.

- Cumpararea de actiuni la SIF-uri este facuta pentru o perioada scurta, asa cum 
a fost mentionat (2-3 luni) si nu are alt obiectiv decat cresterea profitabilitatii 
plasarii lichiditatilor detinute (anticipam pe aceasta perioada un castig de cca. 
15-20% ceea ce capitalizat la nivelul anual inseamna cca 100%.

- Dovada ca nu s-a dorit altceva asa cum “se sugereaza” in articol este faptul ca 
in  afara  faptului  ca  actiunile  cumparate  vor  fi  detinute  sub  un  an,  nu  sunt 
purtatoare  de  dividente  si  nu  vor  avea  drept  de  vot  in  AGA  ale  SIF-urilor 
(conform  prevederilor  legale)  nu  vor  putea  in  nici-un  caz  fi  folosite  pentru 
realizarea cvorumului necesar acestora in AGA intrucat momentul de referinta 
la  SIF 3 (singurul  ce propune distributiei  de actiuni  gratuite)  este data de 5 
martie (actionarii prezenti la aceasta data pot participa la AGA), ori SC Turism 
Felix a cumparat aceste actiuni ulterior, respectiv dupa 10.03.2007.
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