Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris şi vărsat: 49.614.945,60 lei

Informatii privind documentele pe care trebuie sa le contina Dosarele de candidatura
pentru alegerea Auditorului Statutar la societatea TURISM FELIX S.A
Dosarele referitoare la ofertele tehnice şi financiare pentru misiunea de audit statutar se vor
înainta conducerii societatii Turism Felix S.A. la sediul societăţii, într-un exemplar, în zilele
lucrătoare, între orele 900-1600, până cel mai târziu la data de 1.04.2021 şi se vor înregistra la
registratura societatii Turism Felix S.A. în ordinea cronologică a depunerii acestora. Candidaţii la
funcţia de auditor statutar vor fi înscrisi pe buletinul de vot în ordinea cronologică a înregistrării
dosarelor.
Informatiile privind elementele necesare pe care trebuie sa le contina dosarul de candidatura se vor
afla pe site-ul societatii incepand cu data de 17.03.2021.
Lista candidatilor pentru Auditorul statutar va putea fi consultata la sediul societatii
sau pe websiteul www.felixspa.com dupa data de 5.04.2021.
Dosarul candidatului pentru functia de Auditor Statutar al societatii TURISM FELIX S.A.,
va fi depus in 2 exemplare (un original si o copie) si va cuprinde cel putin urmatoarele informatii :
1. Date despre firmă: experiența în domeniu, prezentarea unui portofoliu de clienți relevanți, etc.;
2. Resursele umane: prezentare nume partener cheie de audit, experiența relevantă a acestuia;
3. Modalitatea de abordare a auditului: înțelegerea nevoilor și riscurilor afacerii, procesele interne
ale auditorului menite să asigure furnizarea de servicii de audit aliniate nevoilor specifice ale
Turism Felix S.A.;
4. Modalitatea de asigurare a calității procesului de audit și a cerințelor de independență și evitare
a conflictelor de interese.
5. Propunerea financiara;
6. Autorizatia emisa de organismal profesional atat ptr societatea de audit cat si pentru partenerul
semnatar.
7. Orice alte documente necesare participarii la selectie si perfectarii contractului.

Presedintele Consiliului de Administratie
ec.Moldovan Marius Adrian

