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Nr. 3.818 din 02.04.2020

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București
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: 02 aprilie 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
Numărul de acțiuni admise la tranzacționare: 496.149.456 acțiuni
Eveniment important de raportat
Măsuri adoptate de conducerea Societății pentru limitarea impactului crizei generate de
coronavirus
Având în vedere:
• DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
• ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care
privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri
Ca urmare a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 (Coronavirus) adoptate
de către Guvernul României, aducem la cunoștința investitorilor și acționarilor TURISM FELIX S.A. cele mai
recente măsuri adoptate ce au un impact direct asupra activității curente a Societății:
Pentru siguranță turiștilor noștri, rămâne suspendată activitatea din toate unitățile noastre
hoteliere, pe toată perioada stării de urgență, cu posibilități de prelungire dacă situația o impune.
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Ca urmare a distanțării sociale și a măsurilor luate în vederea asigurării lichidității pentru a asigura
solvabilitatea în următoarele luni de incertitudine și de a susține reluarea activității pe măsură ce condițiile de
piață se vor îmbunătăți, impactul acestor măsuri asupra businessului nu afectează până în prezent rezultatul
B.V.C. aprobat pe anul 2020. În cazul în care situația o va cere, compania este pregătită să impună măsuri
suplimentare față de cele anunțate deja.
Director general,
ec. Florian SERAC

Contabil şef,
ec. Marcel POPA
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