
 

 

Politica privind Dividendele 
 

Acțiunile deținute de acționarii Sphera Franchise Group SA ("Sphera") (altele decât cele 
deținute de Sphera însăși) conferă drepturi egale și depline cu privire la dividende. 
 
Adunarea anuală a acţionarilor este liberă să decidă cu privire la distribuirea 
dividendelor, pe baza propunerii Consiliului de Administrație ("CA"). Dividendele pot fi 
distribuite numai din profitul determinat potrivit legii, în baza și în conformitate cu situațiile 
financiare individuale anuale ale Sphera aprobate de acţionari, proporțional cu cota de 
participare în capitalul social vărsat. Nu pot fi distribuite dividende interimare. 
 
După admiterea acțiunilor Sphera la tranzacționare pe piața reglementată la vedere 
administrată de Bursa de Valori Bucureşti, plata dividendelor se face doar către acționarii 
înregistrați în registrul acționarilor Sphera la data de înregistrare, stabilită de adunarea 
acționarilor care aprobă distribuirea dividendelor. Data de înregistrare trebuie stabilită cu 
cel puțin 10 zile lucrătoare ulterior datei adunării acţionarilor. De asemenea, data de 
plată stabilită de adunarea acţionarilor nu va depăşi 15 zile lucrătoare de la data de 
înregistrare, care în orice caz trebuie să fie în interiorul termenului de șase luni de la data 
adunării acționarilor care aprobă distribuirea dividendelor. Orice dividende care nu sunt 
solicitate de acționarii îndreptăţiţi în termen de trei ani de la data la care plata lor a devenit 
scadenţă, vor fi reţinute de Sphera. 
 
Capacitatea Sphera de a plăti dividende depinde de situaţiile financiare statutare 
întocmite în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Dividendele (în cazul în care 
se distribuie) pot fi declarate şi plătite doar din profitul statutar al anului curent și din 
profitul acumulat din anii anteriori, conform înregistrărilor din situațiile financiare 
individuale anuale ale Sphera aprobate de acţionari, pe baza raportului CA. Pentru 
stabilirea sumei ce poate fi distribuită sub formă de dividende, profitul statutar al anului 
curent și profitul acumulat din anii anteriori vor fi ajustate pentru constituirea rezervelor 
statutare necesare.  
 
În absența unor condiții sau circumstanțe de piață excepționale, pentru următorii ani, CA 
intenționează să recomande acţionarilor ca Sphera să distribuie 100% din profitul 
distribuibil în fiecare an, sub rezerva oricăror restricții impuse de reglementările legale și 
fiscale din România sau de orice obligaţie asumată în acest sens prin contracte de 
finanţare. De asemenea, CA poate propune acţionarilor, în timp, distribuții de numerar 
sub forma de restituiri de capital către acționari, dacă va considera că o astfel de 
distribuire este potrivită și poate fi susținută în contextul strategiei de creștere a Sphera 
şi a filialelor sale, cu condiția ca o astfel de distribuire să fie efectuată conform legilor 
aplicabile. 
 
Exercițiul financiar al Sphera începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie. 
 


