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Evenimente importante de raportat: Încasare prima tranșă ajutor de stat
Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”) informează piața cu privire la încasarea ajutorului de stat din
partea guvernului român conform procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de
Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin
financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente,
a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. Conform Ordonanței de Urgență,
operatorii din sectorul HoReCa au putut solicita un ajutor de stat în valoare de până la maxim 20% din
pierderea înregistrată de cifra de afaceri în 2020 comparativ cu 2019.
Sumele încasate de Grup sunt următoarele:
- Suma de 615.684,00 RON încasată de US Food Network S.A., reprezentând 46.87% din
valoarea totala a contractului de finanțare in suma de 1.313.600,00 RON;
- Suma de 615.684,00 RON încasată de American Restaurant System S.A., reprezentând
46.87% din valoarea totală a contractului de finanțare în sumă de 1.313.600,00 RON.
Conducerea va informa piața imediat ce companiile eligibile pentru primirea ajutorului de stat vor încasa
cea de-a doua tranșă.
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