
 

 

RAPORT CURENT 
 

intocmit conform prevederilor  
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 
 

Data raportului: 25 martie 2019 

Denumirea entității emitente: Sphera Franchise Group SA 

Sediul social: București, România 

Adresa sediului operațional: 
Bucuresti, Calea Dorobanților nr. 239, et.2, 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 
 
Evenimente de raportat: Propunerea Consiliului de Administratie cu privire la distribuirea de dividende pentru 
anul financiar 2018 
 
 
Consiliul de Administraţie al Sphera Franchise Group S.A. propune repartizarea sub forma de dividende a 50% din 
profitul net distribuibil aferent anului financiar 2018 (dupa alocari pentru constituirea rezervei legale obligatorii 
si acoperirea unor pierderi), ceea ce corespunde unui dividend brut/actiune de 0,3524 Lei. 
 
Propunerea de repartizare a profitului net realizat, in suma de 39.537.652,64 lei, este urmatoarea:  

• alocarea sumei de 1.990.101,00 lei pentru constituirea rezervei legale obligatorii; 

• alocarea sumei de 9.615.363,31 lei pentru acoperirea pierderii anului 2017; 

• alocarea sumei de 580.198,08 lei pentru acoperirea primei de capital negative; 

• alocarea sumei de 13.672.887,42 lei pentru distribuirea de dividende,  

• alocarea sumei de 13.679.102,83 Lei reprezentand profit nerepartizat,  
 
Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca data platii dividendelor sa fie 
considerata 25.10.2019. 
 
Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele propuse sunt cei ce vor fi inregistrati in registrul consolidat al 
actionarilor la data de înregistrare 04.10.2019, ce va fi aprobata de catre Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, avand 03.10.2019 ca ex-date. 

 
Cristian OSIAC       Mark HILTON 
Președinte al Consiliului de Administraţie    Director General 
 
Detalii de contact: 

Investor Relations  
E-mail: investor.relations@spheragroup.com 


