
S.C. TURISM FELIX S.A.
417500, Băile Felix, Str. Victoria, nr. 22,
Corn. Sânmartin, Jud. Bihor
Reg. Com.:J05/132/1991, Cod unic: RO 108526
Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 lei
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, Tel: +40-259-318338, Fax: +40-259-318297, E-mail: secretariat({u,turismfelix.ro, Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT
conform prevederilor art. 113, litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţiişi operaţiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 17.03.2016
Denumirea entităţii emitente: SC TURISM FELIX SA
Sediul social: Băile Felix,strVictoria nr.22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor
Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de tnreqistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Număr de ordine În Registrul Comertului: J05/13211991
Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI
BUCUREŞTI SA.

Alte evenimente:
In sedinta din data de 16.03.2016, Consiliul de Administraţie al S.C. TURISM FELIX S.A. ,

BAILE FELIX, având J05/132/1991, CUI RO 108526, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată
in 2004, cu completările si modificările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor
C.N.V.M./A.S.F. si dispoziţiile Actului Constitutiv,

avand in vedere punctul ii) din Convocatorul Adunarii Generala Ordinară a Actionarilor, În
data de 8.04.2016, ora 10,00, la sediul societăţii din Băile Felix, str.Victoria nr.22, corn. Sânmartin, jud.
Bihor, respectiv dreptul actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul
social de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 16.03.2016,

ia act de propunerea actionarului majoritar SIF Transilvania S.A. care reprezinta 63,20% din
capitalul social total al societatii, privind proiectul de hotarare pentru repartizarea profitului net pe anul
2015, si propune Adunarii Generala Ordinară a Acţionarilor repartizarea profitului net, ramas dupa
deducerea rezervei legale in suma totala de 4.250.656 lei dupa cum urmeaza:

-75% dividend brut pentru actionari, in valoare de 3.175.356,52 lei ce reprezinta 0,0064 lei
dividend.brut/actiune

-25%,pentru reinvestire, adica 1.075.299,48 lei


