
 

 

RAPORT CURENT 
 

întocmit conform prevederilor  
Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă  

 
 
Data raportului: 8 mai 2019  
Denumirea entității emitente: Sphera Franchise Group SA 
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 
 
 
Raportare detineri peste 5% 
 
Urmare a notificării primite din partea NN Group N.V. în calitate societate mamă a grupului din care fac 
parte entitățile FonduI de Pensii Facultative NN ACTIV, FonduI de Pensii Facultative NN OPTIM, 
FonduI de Pensii Administrat Privat NN, NN Investment Partners B.V., vă transmitem prezentul raport 
curent întocmit în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață, la care anexăm notificarea mai sus menționată. 
 
 
Detalii de contact: 
 
Investor relations 
E-mail: investor.relations@spheragroup.com 
 
 



Formular Standard pentru notificarea detinerilor majore

Notificarea detinerilor majore (de transmis catre emitentul relevant §1 catre autoritatea competenta)

1. Identitatea emitentului sau a emitentului actiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot'

Sphera Franchise Group S.A. (ISIN: R0SFGPACN0R4)

2. Motivele notificarii (va rugam marcati casuta sau casutele corespunzatoare:

[ X ] 0 achizitie sau cedare a drepturilor de vot
[ _ ] 0 achizitie sau cedare a instrumentelor financiare
[ ] Un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot

[_ ] Altele (va rugam specificati)"

3. Detaiii ale persoanei subiect al obligatiei de notificare

Numele/Denumirea:
NN Group N.V. - 52387534, Schenkkade

65, 2595 AS

Orajul §i tara sediului social (daca este cazul)
Haga, Olanda,

4. Numele/denumirea completa al/a actionarului/actionarilor (daca este diferit/sunt diferiti de punctul 3) "
• FonduI de Pensii Facultative NN ACTIV (administrat de catre administratorul de fonduri de pensii
facultative NN Asigurari de Viata S.A.);
• FonduI de Pensii Facultative NN OPTIM (administrat de catre administratorul de fonduri de pensii
facultative NN Asigurari de Viata S.A);
• FonduI de Pensii Administrat Privat NN (administrat de catre NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A.);

• NN Investment Partners B.V.

5. Data scaderii sub, a atingerii sau depasirii pragului (procentului de vot)06/05/2019

6. Totalul pozitiilor persoanelor subiect al obligatiei de notificare:

% din drepturile de
vot anexate

actiunilor (totalul
din7.A)

% din drepturile de
vot prin intermediul

instrumentelor
financiare (totalul din

7.8.1-H 7.B.2)

Totalul celor doua

exprimat
procentual

%
(7.A + 7.B)

Numarul total de
drepturi de vot ale

emitentului

Situatia rezultata, la
data la care s-a

scazut sub, s-a

depa§it sau atins
pragul

5,07% 5,07% 38.799.340

Pozitia la data
notificarii anterioare
(daca este cazul)

7. Informatii de notificat cu privire la situatia rezultata, la data la care s-a depa5it, s-a scazut sub sau s-a atins pragul

A: Drepturile de vot anexate actiunilor

Clasa/tipul de
actiuni CoduI ISIN,

dupa caz

Numarul drepturilor de vot"'" % din drepturile de vot

Direct

Art. 69 alin. (l)-(3)
din Legea

nr. 24/2017

Indirect
Art. 70 din Legea

nr. 24/2017

Direct
Art. 69 alin. (l)-(3)

din Legea
nr. 24/2017

Indirect
Art. 70 din Legea

nr. 24/2017

R0SFGPACN0R4 1.966.701 5,07%

SUBTOTALA 1.966.701 5,07%

R 1: Instrumentele financiare in conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 24/2017



Tipul de instrument
financiar

Data expirarii(data
scadenta)

Perioada de
conversie/exercitare"

Numarul drepturilor

de vot care pot fi
achizi^ionate daca
instrumentul este
exercitat/convertit

%
din drepturile de

vot

SUBTOTAL B.1

B 2: Instrumente financiare cu un efect economie similar in conformitate cu art. 73 alin. (1) iit. b) Legea

nr. 24/2017

Tipul de
instrument
financiar

Data
expirarii '"(data

scadenta)

Perioada de
conversie/exercitare"

Decontare fizica
sau in

numerar"'

Numarul
drepturilor de

vot

%
din drepturile

de vot

SUBTOTAL B.2

8. informatii m legatura cu persoana subiect al obiigatiei de notificare (va rugam sa marcati/bifati casuta
corespunzatoare)
[ _ ] Persoana subiect al obligatiei de notificare nu este controlata de catre nicio persoana fizica sau
entitate legala §i nu controleaza nicio entitate (entitati) care are (au) m mod direct sau indirect o expunere

m emitentui ac(;iunilor suport.
[ X ] Lantui complet al persoanelor controlate prin Intermediul carora se detin efectiv drepturi de vot §i/sau
instrumente financiare, mcepand cu persoana fizica sau entitatea legala de ultim nivel care Ie

controleaza

Numele/Denumirea

% din drepturile de vot
daca acesta este egal sau

mai mare decat pragul
care trebuie notificat

% din drepturile de vot
prln Intermediul

instrumentelor financiare

daca acesta este egal sau
mai mare decat pragul
care trebuie notificat

Totalul celor doua, daca

acesta este egal sau mai
mare decat pragul care

trebuie notificat

l.NN Group N.V.

2.NN Insurance Eurasia N.V.

3.NN Continental Europe
Holdings B.V.

4.NN Asigurari de Viata S.A.

Sa.Fondul de Pensii
Facultative NN ACTIV
(administrat de catre
administratorul de fonduri
de pensii facultative NN
Asigurari de Via^a SA)

Sb.FonduI de Pensii
Facultative NN OPTIM
(administrat de catre
administratorul de fonduri



de pensii facultative NN
Asigurari de Via^a SA

l.NN Group N.V.

2.NN Insurance Eurasia N.V.

3.NN Continental Europe
Holdings B.V.

4.NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A.

S.FonduI de Pensii
Administrat Privat NN
(administrat de catre NN
Pensii S.A.F.P.A.P. S.A.)

l.NN Group N.V.

2.NN Insurance Eurasia N.V.

6.NN Investment Partners
Holdings N.V. Holdings B.V.

7.NN Investment Partners
International Holdings B.V.

8.NN Investment Partners

B.V.

9. Tn cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va mceta sa de1;ina [% §1 numarul]

drepturi de vot incepand cu [data].

10. Informatii suplimentare

ïn ANNEX 1, o organigrama aditionala vine m sprijinul informatiilor oferite la sectiunea 8.
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