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Evenimente importante de raportat: Actualizare a planului de dezvoltare a rețelei de restaurante
Pizza Hut Romania
Conducerea Sphera Franchise Group SA („Grupul”) informează investitorii despre încheierea cu succes
a negocierilor privind planul de dezvoltare a rețelei de restaurante între francizor, YUM!, și American
Restaurant Systems („ARS”), filiala Grupului care deține drepturile de franciză de a opera brandurile
Pizza Hut și Pizza Hut Delivery în România.
Planul original de lansare a restaurantelor, așa cum a fost convenit între YUM! și ARS, aplicabil pentru
perioada 2017-2021, a avut în vedere deschiderea a 8 restaurante noi în 2020 și a 9 restaurante noi în
2021, în România.
Pe durata renegocierilor, părțile au convenit asupra unui numar minim net de unități (nivel de bază)
pentru perioada 2021-2023:
•
•
•

3 restaurante noi Pizza Hut în 2021;
3 restaurante noi Pizza Hut în 2022;
4 restaurante noi Pizza Hut în 2023.

Toate unitățile noi nete vor fi puncte de livrare fast-casual, cu toate acestea, dintre noile restaurante,
ARS va avea opțiunea de a deschide 1 punct de vânzare expres în 2021, 1 punct de vânzare expres
în 2022 și nu mai mult de 2 puncte de vânzare expres în 2023.
ARS va beneficia, de asemenea, de stimulente financiare progresive, în funcție de numărul de
restaurante noi deschise. Pentru fiecare nou restaurant care depășește nivelul de bază, ARS va
beneficia de stimulente financiare suplimentare. Datorită confidențialității acordului cu YUM!, Compania
nu poate dezvălui valoarea totală a stimulentelor financiare negociate.
În ceea ce privește taxele inițiale de franciza pentru anii 2019 și 2020 aferente planului de dezvoltare
anterior, precum și penalitățile acumulate pentru nerespectarea țintei minime pentru noile restaurante

Pizza Hut din 2019, părțile au convenit să utilizeze aceste sume în totalitate ca și credit de reinvestire,
care va fi utilizat în dezvoltarea rețelei de restaurante Pizza Hut si Pizza Hut Delivery din România.
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