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RAPORT   CURENT 
Conform Regulamentului nr. 5/2018  privind emitenţii de instrumente financiare  şi operaţiuni de piata 
Data raportului: 06.10.2021 

Denumirea entităţii emitente: TURISM FELIX SA 
Sediul social: Băile Felix,str.Victoria nr.22, Com. Sânmartin, Jud. Bihor    
Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526 
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14   
Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 49.130.670,90 RON           
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI 
BUCUREŞTI SA.  
 

Evenimente importante de raportat  : litigii pe rolul Curții de Apel Oradea  
Societatea Turism Felix S.A. aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca, 

potrivit informatiilor disponibile pe portalul instantelor de judecata : 
- Prin Hotararea nr.311/05.10.2021 pronuntata de Curtea de Apel Oradea in dosarul 

nr.3080/111/2020, instanta :  
Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta SC Turism Felix SA, în contradictoriu 
cu intimatii Fercală Mihai si Borună Viorel, împotriva Sentintei nr. 43/LP/19.02.2021, 
pronunţată de Tribunalul Bihor. Admite apelul declarat de apelantii Fercală Mihai si 
Borună Viorel, în contradictoriu cu intimata SC Turism Felix SA, împotriva Sentintei 
nr. 43/LP/19.02.2021, pronunţată de Tribunalul Bihor, pe care o schimbă în parte în 
sensul că: Respinge exceptia inadmisibilitătii actiunii în anulare formulată de 
reclamantul Mihai Fercală. Admite în parte actiunea formulată de reclamantii Viorel 
Borună si Mihai Fercală, în contradictoriu cu pârâta SC Turism Felix S.A. si obligă 
pârâta apelantă de a rectifica Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC 
Turism Felix SA din 3.10. 2020 în ceea ce priveşte votul exprimat la    punctul 1 de pe 
ordinea de zi, respectiv alegerea membrilor consiliului de administraţie . 

Aducem la cunoștința acționarilor/investitorilor că, art.1( alegerea membrilor consiliului 
de administraţie) din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor  Turism Felix S.A. din 
data de 3.10. 2020 este lipsit de efecte, întrucât în data de 19.04.2021 a avut loc o nouă A.G.O.A, 
convocată la solicitarea acționarului majoritar SIF Transilvania, iar acționarii prin metoda votului 
cumulativ au ales un nou Consiliu de Administrație înregistrat la ONRC (art.15 - Hotărârea AGOA 
nr.2/19.04.2021) .   
   

Director general 
Ec. Serac Florian 
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