
 

 

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: 09 aprilie 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 
 
Aplicarea metodei votului cumulativ 
 
Avand in vedere: 

• Convocatorul iniţial al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii (AGOA) publicat în Monitorul 

Oficial - Partea a IV-a, nr. 1321 din data de 25 martie 2019 şi în ziarul Bursa nr. 55 din data de 25 martie 

2019, precum şi pe pagina de web a Societăţii Ia adresa www.spheragroup.com, Ia data de 25 martie 

2019, 

• Solicitarea societăţii ANASA PROPERTIES SRL, în calitate de acţionar semnificativ deţinând 10,9900% 

din capitalul social al Societăţii, formulată prin adresa înregistrată Ia Societate sub nr. HQ491/09.04.2019, 

privind „alegerea membrilor consiliului de administratie, astfel cum este prevazuta la punctul 9 de pe 

ordinea de zi AGOA Sphera din 25.04.2019, cu aplicarea votului cumulativ, in conformitate cu prevederile 

legale aplicabile.”, 

• Prevederile art. 84 si ale art. 92 alin. 5 din Legea 24/2017 si ale art. 166 din Regulamentul ASF 5/2018, 

Societatea Sphera Franchise Group SA informeaza actionarii si investitorii cu privire la obligativitatea aplicarii 

metodei votului cumulativ in cadrul AGOA din data de 25 aprilie 2019, cu privire la punctul 9 de pe ordinea de 

zi a AGOA. 

Ca urmare a solicitarii aplicarii metodei votului cumulativ, administratorii in functie pana la data AGOA sunt 

inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul consiliu de administratie prin metoda votului 

cumulativ; lista va fi actualizata si publicata pe pagina de web a Societăţii Ia adresa www.spheragroup.com. 

 
Cristian OSIAC       Mark HILTON, 
Președinte al Consiliului de Administraţie    Director General 
 
Detalii de contact:  
 
Investor Relations  
E-mail: investor.relations@spheragroup.com 
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