
 
 
 
 

 

Către: 

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
 

 
RAPORT CURENT 39/2020 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 
piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, și/sau 
Codul Bursei de Valori București. 

Data raportului 22.12.2020 
Denumirea societății Sphera Franchise Group SA 
Sediul social București, România  
Adresa Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1 
Telefon / Fax +40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59 
Email investor.relations@spheragroup.com 
Nr. înreg. la ONRC J40/7126/2017 
Cod unic de înregistrare RO 37586457 
Capital social subscris și vărsat 581.990.000 RON  
Număr total de acțiuni 38.799.340  
Simbol SFG 
Piața de tranzacționare Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria 

Premium 

Evenimente importante de raportat: Actualizare a planului de dezvoltare a rețelei de restaurante KFC 
România  

Conducerea Sphera Franchise Group SA („Grupul”) informează investitorii despre finalizarea cu succes 
a negocierilor privind redimensionarea planului de dezvoltare a rețelei de restaurante, ca urmare a crizei 
sanitare, între francizorul YUM! și US Food Network SA („USFN”), filiala grupului care deține drepturile 
de franciză de a opera restaurante KFC în România. 

Planul original de dezvoltare a rețelei, stabilit pentru anii 2017-2022 convenit între YUM! și USFN, a 
avut în vedere deschiderea in 2020 a 8 noi restaurante KFC în România și 9 restaurante noi în 2021.  

În urma negocierilor, părțile au convenit ca in perioada 2020 - 2021, USFN să deschidă 10 restaurante 
noi în România, dintre acestea, 4 restaurante noi au fost deja deschise in anul 2020. Prin urmare, pentru 
a-și atinge obiectivul, USFN mai are încă 6 restaurante de inaugurat până la finalul anului 2021. 

Pe parcursul negocierilor, Grupul a reușit să obțină stimulente financiare care să contribuie la procesul 
de extindere a rețelei KFC din România. Mai mult, în cazul în care Grupul va depăși obiectivul de a 
deschide 10 noi locații până la sfârșitul anului 2021, acesta va beneficia de alte stimulente financiare 
din partea francizorului. Datorită confidențialității acordului cu YUM!, Grupul nu poate dezvălui valoarea 
totală a stimulentelor renegociate. 

Ținta pentru anul 2022 rămâne neschimbată și include deschiderea a 9 restaurante noi. 

Conducerea se află în prezent în renegocieri în ceea ce privește planul de dezvoltare a restaurantelor 
pentru American Restaurant System SA, operatorul brandurilor Pizza Hut și Pizza Hut Delivery din 
România. De îndată ce un acord va fi încheiat, compania va informa piața despre noile ținte printr-un 
raport curent. 

DIRECTOR GENERAL        

Calin Ionescu        


