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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.
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