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COMUNICAT DE PRESĂ
Băile Felix, 22.03.2007 – Acţiunile SC TURISM FELIX SA se tranzacţionează începând de
miercuri, 21 martie, pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) –
sectorul Titluri de Capital – categoria 2 acţiuni, aceasta fiind prima societate din domeniul
balnear românesc care realizează o astfel de performanţă. Cu această ocazie, şedinţa de
tranzacţionare a Bursei a fost deschisă de domnul Mihai Fercală, Preşedinte-Director General al
SIF Transilvania Braşov, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC TURISM FELIX SA.
Evenimentul a fost salutat ca o premieră îmbucurătoare de către cei prezenţi: doamna Monica
Bărbuleţiu, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism, ca şi de reprezentanţii Bursei de
Valori Bucureşti, ai Asociaţiei Brokerilor şi ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
“Astăzi putem spune că s-a îndeplinit promisiunea făcută cu ocazia lansării Ofertei Publice
Primare din vara anului trecut, a spus domnul Fercală. Sperăm ca tot mai mulţi investitori îşi
vor arunca privirea asupra SC TURISM FELIX SA; performanţele companiei vor fi în
continuare în creştere, ceea ce va da satisfacţie investitorilor”. Prin amplul program de investiţii
pe care l-a promovat şi îl derulează, acţionarul majoritar SIF Transilvania doreşte să transforme
întreaga societate într-un complex balnear modern, care să facă faţă cu brio concurenţei
europene.
“Anul 2007 se anunţă a fi un an al realizărilor unicat şi al premierelor în viaţa societăţii
noastre”, a ţinut să adauge domnul Florian Serac, Directorul General al societăţii bihorene.
Hotel Internaţional***, cel mai modern hotel din staţiunea Băile Felix, reintră în circuitul
turistic din luna aprilie 2007, după ample lucrări de modernizare şi extindere. “Lucrările de
investiţii în valoare de circa 10 milioane EURO se concretizează în primul rând în cea mai
modernă bază de tratament şi wellness dintr-o staţiune balneară românească, toate
echipamentele medicale, de ultimă generaţie, fiind furnizate de un producător spaniol, lider în
acest domeniu, a declarat domnul Serac. Pentru prima dată după 1990, clienţii noştri vor putea
beneficia de efectele curative ale procedurilor de băi şi împachetări cu nămol, prezente în oferta
de servicii medicale a noului complex hotelier.” Camerele confortabile sunt mobilate modern,
dotate cu aer condiţionat, televizor, uscător de păr, seif şi acces la Internet. “Pentru toţi turiştii o
surpriză plăcută o vor constitui cele trei piscine în aer liber – de înot, de relaxare şi pentru copii
– care, împreună cu cele două bazine interioare, însumează 1.200 mp de luciu de apă. Am
proiectat şi realizat un spaţiu intim, separat de restul unităţilor vecine, grupat în jurul celor trei
piscine, şi care include zone pentru agrement, sport şi relaxare, baruri şi terase şi care se
completează de minune cu coasta împădurită care le mărgineşte”, a completat domnul Serac.
Noutăţile sezonului nu se încheie aici – începând din această primăvară, şi clienţii hotelurilor
Termal*** şi Nufărul*** vor putea beneficia de instalaţie de climatizare, atât în toate spaţiile de
cazare, cât şi în restaurante şi baza de tratament şi de wellness. Nu în ultimul rând, după 20 de
ani se reiau zborurile charter pe ruta Berlin- Oradea, pentru un număr de aproape 1300 de turişti
germani, în unsprezece serii, care vor beneficia de sejururi de tratament balnear în hotelurile
Internaţional, Termal şi Nufărul.
În primele două zile de tranzacţionare acţiunile SC TURISM FELIX SA au avut cea mai
dinamică evoluţie din piaţă, volumul de acţiuni tranzacţionat fiind de aproape un milion,
preţurile medii de 1,6 – 1,7 lei/acţiune, iar preţul maxim de 2,5 lei/acţiune (în condiţiile în care
valoarea nominală a acestora este de 0,1 lei/acţiune), ceea ce vine să confirme interesul
investitorilor pentru această nouă prezenţă pe piaţa reglementată.
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