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CONVOCATOR
C.A.R. Barcaul Marghita IFN
convoacă adunarea generala a
membrilor CAR pe data de 1
octombrie 2019, orele 13.00,
la sediul unităţii, Marghita str.
Eroilor nr. 4 cu următoarea
ordine de zi.
- Modificare statut,

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea,
cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr. 37 organizează, în data de
15.10.2019, concurs pentru ocuparea unui post vacant de curier la
Serviciul Administrativ, Securitate şi Sănătate în muncă.
Depunerea dosarelor: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării.
Bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.
spitaljudetean-oradea.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane,
str. Republicii, nr. 37, et. III, cam. 37, tel. 0259-43.77.50 int. 111.
(1591)

CABINET INSOLVENŢĂ RUSU CONSTANTIN

- Diverse.

deschiderea procedurii insolvenţei împotriva:

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare de cvorum pentru
prima convocare, a doua va avea

Denumire societate
S.C. Concept Shoes S.R.L.
S.C. Floras Hp S.R.L.
S.C. Pantea Global Express
S.R.L.
S.C. Rovlamara Trans S.R.L.

Cod fiscal
36380822
64381
40389544

Nr. Dosar
2306/111/2019
2535/111/2019
2445/111/2019

31429240

2879/111/2019

loc în data de 3 octombrie 2019
în acelaşi loc şi oră, cu aceeaşi
ordine de zi.
(1598)

În cazul în care înregistraţi creanţe faţă de debitoare, vă solicităm
să depuneţi cerere de admitere a creanţelor, în două exemplare, la
registratura Tribunalului Bihor.
Informaţii, tel. 0741/50-46-29.
(1595)

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al societății
TURISM FELIX S.A. având J05/132/1991,
CUI RO 108526, în conformitate cu Legea
nr.31/1990 cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr.297/2004, Legea
24/2017, Regulamentele A.S.F. şi dispoziţiile Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor
în data de 18.11.2019, ora 10.00. Lucrările
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor se vor desfăşura în localitatea Băile
Felix, str.Victoria nr.20, com. Sânmartin,
jud. Bihor (sala de conferinţă din cadrul
Complexului Hotelier Lotus) cu următoarea
ORDINE DE ZI:
Aprobarea derulării unui program de
răscumparare a acţiunilor proprii de către
societate, în conformitate cu dispoziţiile
legale aplicabile, în următoarele condiţii:
dimensionarea
programului-maxim
4.961.494 acţiuni cu o valoare nominală de
0,10 lei/acţiune, reprezentând 1,00% din
capitalul social;
preţul de dobândire a acţiunilo : preţul
minim va fi egal cu preţul de piaţă al acţiunilor societăţii de la Bursa de Valori Bucureşti din momentul efectuării achiziţiei,
iar preţul maxim va fi de 0,40 lei/acţiune;
durata programului: perioada de maxim 9 luni de la data publicării hotărârii
A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României,
partea a IV-a;
plata acţiunilor răscumpărate- din rezervele disponibile (cu excepţia rezervelor legale) înscrise în ultimele situatii financiare
anuale aprobate;
destinaţia programului – distribuirea
acţiunilor răscumpărate, cu titlu gratuit,
administratorilor, directorilor şi angajaţilor societăţii, în vederea eficientizării şi
fidelizării acestora, în cadrul unui program
“Stock Option Plan”;
Împuternicirea Consiliului de Administraţie al societăţii pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare;

Mandatarea Consiliului de Administraţie să adopte toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii în limitele legale şi statutare prin parcurgerea
tuturor etapelor şi formalităţilor pentru
implementarea “stock option plan” , identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acţiuni ce urmează a fi
distribuite efectiv, perioada de exercitare
a drepturilor, identificarea beneficiarilor,
întocmirea şi publicarea documentelor de
informare în condiţiile legii, cu inserarea
clauzei de interdicţie de înstrăinare a acţiunilor dobândite în cadrul “stock option
plan” timp de 12 luni de la data dobândirii.
Desemnarea persoanei împuternicite
să efectueze formele de publicitate legală
pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor
adoptate.
5. Aprobarea datei de 4.12.2019 ca data
de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, respectiv 3.12.2019 ca
exdate.
La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor societăţii la data de 21.10.2019, stabilită
ca data de referinţă.
Capitalul social al EMITENTULUI este
format din 496.149.456 acţiuni nominative,
fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarior.
Acţionarii reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social,
au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi
a adunării generale, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală, până cel târziu în data
de 16.10.2019
(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a
fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 16.10.2019.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze
întrebări privind punctele de pe ordinea

S.C. ALESIS S.R.L.
titular al proiectul: „AMENA
JAREA HIDROENERGETICĂ
PE RÂUL BISTRA-REABILI
TAREA SCĂRII DE PEŞTI”
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului*), pentru proiectul: „AMENAJAREA HIDRO
ENERGETICĂ PE RÂUL BIS
TRA-REABILITAREA SCĂRII
DE PEŞTI” amplasată pe râul Bistra, jud. Bihor.
Informaţiile privind proiectul
propus/memoriul de prezentare
pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, B-dul Dacia,
nr. 25/A, Oradea, e-mail: office@
apmbh.anpm.ro, tel. 0259/44-4590, fax 0259/40-65-88, în zilele de
luni-vineri, între orele 8.00-16.00 şi
la sediul titularului.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia
mediului.
(1592)

de zi a adunării generale. Societatea poate
răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea “Întrebări frecvente”.
Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/
întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor
fizice, respectiv certificat de înregistrare în
cazul persoanelor juridice, precum şi copia
actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule.
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 18.11.2019.
Documentele, materialele informative,
buletinul de vot prin corespondenţă si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.felixspa.com şi/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 17.10.2019 în
zilele lucrătoare între orele 9.00-15.00.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă
pot participa şi vota la adunările generale
direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte
persoane decât acţionarii, pe bază de procură specială sau procură generală.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală este permis prin
simpla proba a identităţii acestora, făcută,
în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor
persoane juridice sau acţionarilor persoane
fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura dată persoanei fizice care le reprezintă.
Reprezentarea acţionarilor în adunarea
generală a acţionarilor se poate face şi prin
alte persoane decât acţionarii, în baza unei
împuterniciri speciale sau generale, procura generală va putea fi acordată de către
acţionari doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din L297/2004
sau unui avocat.
Formularele de procuri speciale în limba română şi în limba engleza se pot ob-
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(1588)

HOTEL
ÎN STÂNA DE VALE
ANGAJEAZĂ:
m BUCĂTAR, AJUTOR

BUCĂTAR, RECEPŢIONER, OSPĂTAR, AJUTOR
OSPĂTAR, BARMAN.
TEL. 0754/07-73-96.

(1589)

ţine la sediul societăţii începând cu data
de 17.10.2019 între orele 9.00-15.00 sau se
pot descărca de pe web-site-ul societăţii.
Un exemplar al procurii speciale în limba
română sau în limba engleza se va depune/
expedia la sediul societăţii sau pe e-mailul societăţii sctfelix@turismfelix.ro până
inclusiv la data de 16.11.2019 un exemplar
urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi
această calitate.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă
au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenţă. Buletinul de vot în limba română şi în
limba engleza poate fi obţinut, începând cu
data de 17.10.2019, între orele 9.00-15.00,
de la sediul social al societăţii sau de pe site-ul www.felixspa.com.
În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat şi semnat, însoţit
de copia de pe actul de identitate (buletin/
carte de identitate, în cazul persoanelor
fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi
transmise la sediul societăţii, până la data
de 16.11.2019, ora 13.00, în plic închis, cu
menţiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
DIN DATA DE 18.11.2019”.
Buletinele de vot care nu sunt primite
până la data indicată mai sus nu pot fi luate
în calcul pentru determinarea cvorumului
şi majorităţii în cadrul adunării generale.
Informatii suplimentare se pot obţine de
la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0259/318.338 între orele 9.00-15.00.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de
validitate a desfăşurării şedinţei la prima
convocare adunarea generală este convocată pentru data de 19.11.2019 cu menţinerea
ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.
Preşedintele Consiliului de Administraţie, Dr.ec. Fercală Mihai.
(1597)

