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Nr. 747 din 22.01.2020 
 

Către, 
Bursa de Valori București 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 

RAPORT CURENT 
   
Raport curent conform art. 122 din Legea nr. 24/2017 și art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind 
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 
 
Data raportului: 22 ianuarie 2020  
Denumirea societăţii comerciale: S.C. TURISM FELIX S.A. 
Sediul social: loc. Băile Felix, str. Victoria nr. 22, jud. Bihor, România 
telefon/fax: 0259 318338, 0259 318297 
Numărul de  identificare fiscală: RO 108526  
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J05 / 132 /1991 
Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 lei 
Cod LEI: 254900YRWU6MYZS4BB14 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI  
  

Eveniment important de raportat 
 
Conducerea societății TURISM FELIX S.A. informează organele de supraveghere a pieței de 

capital, acționarii și eventualii investitori cu privire la începerea primei etape a programului de răscumpărare 
acțiuni propriii, în conformitate cu hotărârea A.G.E.A. nr. 3 / 18.11.2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a, nr. 5.210 / 19.12.2019. 

 

TURISM FELIX S.A. informează acționarii cu privire la începerea programului de răscumpărare 
acțiuni proprii, în conformitate cu hotărârea A.G.E.A. nr. 3 / 18.11.2019, cu următoarele caracteristici: 

• Perioada: 27.01.2020 – 19.09.2020 
• Numărul maxim de acțiuni: 4.961.494 acțiuni 
• Volumul zilnic: maxim 25% din volumul zilnic mediu de acțiuni tranzacționate la B.V.B., calculat 

pe baza volumului zilnic mediu din cele 20 de zile de tranzacționare care precedă data la care are loc achiziția, 
conform art. 3 alin. (3) lit. b) din Regulamentul delegat UE 1.052/2016 

• Preț: prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la B.V.B. din momentul efectuării 
achiziției, prețul maxim de achiziție vă fi de 0,40 lei / acțiune 

• Valoarea pecuniară alocată: 1.984.597,60 lei (calculat ca număr maxim de 4.961.494 acțiuni 
proprii la un preț pe acțiune de 0,40 lei) 

• Scopul programului: distribuirea acțiunilor răscumpărate, cu titlu gratuit, administratorilor, 
directorilor și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui 
program „Stock Options Plan” 

• Intermediar: IFB FINWEST S.A. 
 

                                               Director general,                         Contabil şef, 
                                             ec. Florian SERAC                    ec. Marcel POPA 


