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RAPORT CURENT 
 

Conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

Data raportului: 01.08.2022 

 

Denumirea entității emitente: S.C. TURISM FELIX S.A.  

Sediul social: str. Victoria nr. 22, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, 417500 

Numărul de telefon/fax: 0259-318338 / 0259-318297   
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 108526  

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/132/1991  

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14 

Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 RON  

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A.  

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni ordinare 
dematerializate dintr-o singură clasă cu o valoare nominală de 0,10 lei / acțiune într-un număr total de 
491.187.962 acțiuni, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub 
simbolul TUFE 
Moneda de raportare: Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel 
 
 

e) eveniment important de raportat 
 

În conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și a art. 234 alin. 1, lit. i) din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 
piață, TURISM FELIX SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și 
acționarii cu privire la încheierea unui contract de credit pentru investiții, aprobat prin Hotărârea 
A.G.O.A. nr. 1 din 19.04.2022, în vederea continuării investiției la Ștrandul Venus-Băile 1 Mai, 
cu Banca Transilvania, având o rata dobânzii negociată, în valoare de 40.000.000,00 lei cu 
scadența la 30.06.2032, garanție constituită prin ipotecă imobiliară asupra imobil teren cu 
investiție în curs situat în com. Sânmartin, loc. Băile 1 Mai, jud. Bihor. 
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