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Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară  
 Sectorul Instrumente și Investiții Financiare  
 Bursa de Valori București 
 Piața Reglementată, Categoria Premium (Acțiuni) 
 
De la: Sphera Franchise Group SA 

 
 

 
RAPORT CURENT 

 
intocmit conform prevederilor  

Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006  
privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

cu modificările şi completările ulterioare (“Regulamentul CNVM”) 
 

 
Data raportului: 12 Februarie 2018  
Denumirea entității emitente: Sphera Franchise Group SA ("Societatea")  
Sediul social: București, România  
Adresa sediului operațional: Bucuresti, Calea Dorobanților nr. 239, et.2, biroul 4,  
 Sector 1, România  
Număr de telefon/fax: 0040 21 201 17 57/0040 21 201 17 59  
Codul unic de înregistrare: RO 37586457  
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului:  J40/7126/2017  
Capital Social: 581.990.000 RON  
Numărul de acțiuni emise: 38.799.340  
Numărul de acțiuni admise la tranzacționare: 9.831.753  
Piața Reglementată pe care se tranzacționează  
valorile mobiliare emise:  Bursa de Valori București, Segmentul Principal,  
 Categoria Premium (Acțiuni)  
Simbol: SFG 
 
 
 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT 
 
Eveniment de raportat: schimbari in conducerea societatii - Regulamentul CNVM, art. 113, lit. A, alin. e) 
 
Avand in vedere: 
1. Renuntarea la mandat, din motive personale, a domnului Elyakim DAVIDAI, din calitatea de 

administrator independent, membru al Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data de 

06.02.2018, comunicata Societatii in data de 06.02.2018. 

2. Prevederile art. 15.6 din Actul Constitutiv al Societatii potrivit carora “În cazul în care există un post 

vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va începe la 

data numirii acestuia și va înceta la data la care adunarea generală a acționarilor Societății va decide 

numirea unui membru în Consiliul de Administrație. În acest caz, membrii rămași ai Consiliului de 

Administrație vor convoca cât de curând posibil o adunare generală având pe ordinea de zi numirea 

unui membru al Consiliului de Administrație.”. 

3. Prevederile art. 1372 (1) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu completarile si modificarile 

ulterioare, potrivit carora „În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin 

actul constitutiv nu se dispune altfel, consiliul de administraţie procedează la numirea unor administratori 

provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor.”, 

4. In scopul de a asigura continuitatea activitatii Societatii pana la data la care Adunarea Generala a 

Acționarilor Societății va decide alegerea/numirea unui membru în Consiliul de Administrație, 
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Consiliul de Administraţie al SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. informeaza actionarii si investitorii cu 

privire la numirea provizorie a domnului FARMACHE Stere – Constantin, in calitate de administrator 

al Societatii, membru in Consiliul de Administrație, incepand cu data de 09.02.2018, pentru o perioada 

de 3 luni sau pana la data la care Adunarea generala a acționarilor Societății va decide numirea unui membru 

în Consiliul de Administrație, care dintre acestea va interveni prima. 

 

. 

 
Cristian OSIAC, Mark HILTON, 
Președinte al Consiliului de Administrație Director General 


