CONVOCATOR

Consiliul de Administra ie al societ ii Sphera Franchise Group S.A., societate pe ac iuni administrat în
sistem unitar i func ionând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, Bucure ti,
str. Calea Doroban i nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, înregistrat la Registrul Comer ului de pe lâng
Tribunalul Bucure ti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numit în continuare "Societatea"), în
ile, republicat , astfel cum a fost
modificata si completata ("Legea 31/1990
Legea 24/2017"), ale Regulamentului
5/2018 privind
),
ii,

în data de 28.04.2022, ora 10:00 (ora României) la
Sala Ateneu, Sector 1, Bucure ti, Româ
Depozitarul Central S.A. la sfâr

ii situat in Calea Doroban i nr. 239, et. 2 ionarilor inut de

1. Aprobarea situa iilor financiare anuale individuale ale Societ ii, aferente exerci iului financiar încheiat
la data de 31.12.2021, întocmite în conformitate cu Standardele Interna
pe baza rapoartelor consiliului de administra ie i auditorului financiar.
2. Aprobarea situa iilor financiare anuale consolidate ale Societ ii, aferente exerci iului financiar încheiat
la data de 31.12.2021, întocmite în conformitate cu Standardele Interna
pe baza rapoartelor consiliului de administra ie i auditorului financiar.
3. Aprobarea
financiar încheiat la data de 31.12.2021.

ie al Societ ii pentru exercitiul anului

4. Aprobarea bugetului de venituri
2022, la nivel consolidat.
5.

Aprobarea remunera iei lunare
începând cu data inerii prezentei edin e AGOA,
(i.e. 30.05.2023), în cuantum de 4.000 (patru mii)
edintele Consiliului de administra ie
edin , ca remunera
i membrii în comitetele consultative.

ie, remunera
4.000 (patru mii) euro
i 150 (o suta cincizeci) euro
ie care sunt

6. Aprobarea Politicii d
ii, în conformitate cu prevedrile art. 106 din Legea
24/2017 privind emiten ii de instrumente financiare i opera iuni de pia
.

7.

ii, aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie
2021, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr.
24/2017 privind emiten ii de instrumente financiare i opera iuni de pia , republicat .

8. Împuternicirea Pre edintelui Consiliului de Administra ie pentru a îndeplini, în numele i pe seama
OA din data de
28/29.04.2022. Pre edintele Consiliului de Administra
totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus men
ii.
I

ii situat in Calea Doroban i nr. 239, et. 2 Sala Ateneu, Sector 1, Bucure ti, România, pentru to i ac ionarii înregistra i în registrul ac ionarilor inut de
Depozitarul Central S.A. la sfâr
nerea AGEA,
1. Aprobarea
unui plafon de creditare cash cu op iunea Multicurrency, î
de 13.000.000 euro, în care
filialele California Fresh Flavors SRL, US Food Network S.r.l. (Italia) i US Food Network SRL
(Moldova) vor avea calitate de garan i, în condi iile prezentate în materialul disponibil la sediul
ii i pe web-site în sec iunea Rela ia cu investitorii
ionarilor.
2. Mandatarea Consiliului de administra
ii bancare
men ionate la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, sens în care va îndeplini toate i oricare

3. Împuternicirea Pre edintelui Consiliului de Administra ie pentru a îndeplini, în numele i pe

AGEA din data de 28/29.04.2022. Pre edintele Consiliului de Administra
cinilor mai sus men ionate, în
ii.
Doar persoanele care sunt înregistrate ca ac ionari la data de referin 18.04.2022 ("
") în
registrul ac ionarilor Societ ii inut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa i de a vota în
cadrul AGOA/AGEA.

Unul sau mai mul i ac ionari reprezentând, individual sau împreun , cel pu in 5% din capitalul social al
ii (denumi i în cele ce urmeaz "Ini iatori") are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condi ia ca fiecare punct s fie înso it de
o justificare sau de un proiect de hot râre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; i
b)
zi a AGOA/AGEA.
Cererile Ini iatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum i proiectele de
hot râr
copia actului de identitate valabil al Ini iatorului, pot fi înaintate dup cum urmeaz :
a)

ii din România, Bucure ti, str. Calea Doroban i nr. 239, et.2, biroul 4,
sector 1, pân
cu majuscule "
SPHERA
FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022";

b)

ii din România, Bucure ti, str. Calea Doroban i nr. 239, et.2, biroul
4, sector 1, prin orice form de curierat cu confirmare de primire, astfel încât s fie înregistrat ca fiind
primit la registratura Societ ii pân la data de 13.04.2022, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE
2022";

c) transmise prin e-

-mail
AGA@spheragroup.com, men ionând la subiect "
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE
2022".
ionarii sus-men iona i va fi publicat cu
îndeplinirea cerin elor prev zute de lege i de actul constitutiv pentru convocarea AGOA/AGEA cu

ii, indiferent de nivelul participa iei la capitalul social, pot depune întreb ri în
valabil al ac ionarului, astfel:
a)

ii din România, Bucure ti, str. Calea Doroban i nr. 239, et.2,
biroul 4, sector 1, în plic î
PENTRU
SPHERA FRANCHISE GROUP
S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022
României);

b)

ii din România, Bucure ti, str. Calea Doroban i nr. 239, et.2, biroul
4, sector 1, prin orice form de curierat cu confirmare de primire, astfel încât s fie înregistrate ca fiind
primite la registratura Societ ii pân la data de 27.04.2022, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE
2022";

c) transmise prin e-mail AGA@spheragroup.com,
PENTRU ADUNAREA GENERA
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022
data de 27.04.2022, ora 17:00 (ora României).

i în registrul ac ionarilor la Data de Referin

i îndrept i i s
i) în cazul

ii
persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii

Ac ionarii înregistra i la Data de Referin în registrul ac ionarilor Societ ii inut de Depozitarul
Central S.A. pot participa personal (fizic sau online) sau prin reprezentare în AGOA/AGEA,

prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.
e acestea,
ii în mai multe conturi de valori mobiliare, aceast
restric ie nu îl va împiedica s desemneze un reprezentant separat pentru ac iunile de inute în
fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o
i, ac ionarului i se
interzice s exprime voturi diferite în baza ac iunilor de inute de acesta în capitalul social al
Societ ii.
ionarul va desemna un reprezentant printr-o procur
ia ac ionarilor de c tre
Societate, atât în limba român , cât i în limba englez , sau printr-o împuternicire general acordat
în condi iile prezentate mai jos.
asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în
imposibilitate de ai

custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instru

doar
ac ionarilor de c tre Societate conform sec iunii Alte prevederi
de mai jos.
care l-a desemnat.
punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

ia

in instruc iuni specifice de vot pentru fiecare

i
semnat de ac ionar, împreun cu o copie a actului de identitate al ac ionarului i al reprezentantului,
se vor transmite Societ ii astfel:
a)

ii din România, Bucure ti, str. Calea Doroban i nr. 239, et.2,
biroul 4, sector 1, î
PENTRU
ADUNAREA GENERAL
SPHERA FRANCHISE GROUP
S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022
României);

b)

ii din România, Bucure ti, str. Calea Doroban i nr. 239, et.2, biroul
4, sector 1, prin orice form de curierat cu confirmare de primire, astfel încât s fie înregistrate ca fiind
primite la registratura Societ ii pân la data de 26.04.2022, ora 10:00 a.m. (ora României), în plic închis,
e "
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE
2022";

c) transmise prin e-mail AGA@spheragroup.com,
PENTRU ADUNAREA GENERA
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022
data de 26.04.2022, ora 10:00 a.m. (ora României).
În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA/AGEA un exemplar original
al procurii speciale la înregistrare.

i
ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, (ii) permite în mod expres
ii, inclusiv în ceea ce prive te acte de
dispozi ie i (iii
calitate de client, unui intermediar definit
conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.
ii nu pot fi reprezenta i î
a)

ii

b)

este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al

c)

este un angajat sau un auditor al

ii, al unui

ii

d)
la lit. a) - c).

2.

1. numele/denumirea
3. data
4.
onarului la data de

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astfel cum a fost modificat si
R5/2018
ionar i având con inutul
minim prev
ionarului i o declara ie pe
proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societ ii
astfel:
a)

ii din România, Bucure ti, str. Calea Doroban i nr. 239, et.2,
biroul 4, sector 1, î
PENTRU
SPHERA FRANCHISE GROUP
S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022
României);

b)

ii din România, Bucure ti, str. Calea Doroban i nr. 239, et.2, biroul
4, sector 1, prin orice form de curierat cu confirmare de primire, astfel încât s fie înregistrate ca fiind
primite la registratura Societ ii pân la data de 26.04.2022, ora 10:00 a.m. (ora României), în plic închis,
PENTRU ADUNAREA GENERAL
2022";

c) transmise prin e-mail AGA@spheragroup.com,
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022
data de 26.04.2022, ora 10:00 a.m. (ora României).
Declara ia pe propria r spundere dat de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul
care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea general va specifica urm toarele:
a)

u,

b)

iile i termenele prev zute mai sus.
u-

-verbal al AGOA/AGEA.

Alte prevederi privind reprezentarea
transmisie a datelor, revocarea urmând a- i produce efecte i a fi opozabil Societ ii dac a fost
recep ionat de Societate pân la termenul limit pentru depunerea/transmiterea procurilor.
-a fost
conferit în mod expres d

Ac ionarii Societ ii înregistra i la Data de Referin în registrul ac ionarilor Societ ii inut de
Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin coresponden prin utilizarea formularului
de buletin de vot pentru votul prin coresponden pus la dispozi ia ac ionarilor de c tre Societate,

atât î
electronic.

, pe web-site-ul Societa ii sau în platforma de vot

Votul prin cores
ional al ac ionarului
numai în situa ia în care acesta a primit din partea respectivului ac ionar o împuternicire
special /general care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/2017.

edin

al AGOA/AGEA o rev

AGOA/AGEA.
În cazul votului prin coresponden , buletinele de vot, completate în limba român sau englez i
semnate, împreun cu o copie a actului de identitate al ac ionarului i al reprezentantului, pot fi
înaintate dup cum urmeaz :
a) depuse la registratura
ii din România, Bucure ti, str. Calea Doroban i nr. 239, et.2,
biroul 4, sector 1, în plic închis, cu men iunea scris clar i cu majuscule "PENTRU
S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022
României);
b)

data de 26.04.2022, ora 10:00 a.m. (ora

ii din România, Bucure ti, str. Calea Doroban i nr. 239, et.2, biroul
4, sector 1, prin orice form de curierat cu confirmare de primire, astfel încât s fie înregistrate ca fiind
primite la registratura Societ ii pân la data de 26.04.2022, ora 10:00 a.m. (ora României), în plic închis,
PENTRU ADUNAREA GENERA
2022";

c) transmise prin e-mail AGA@spheragroup.com
subiect: "
FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022
26.04.2022, ora 10:00 a.m. (ora României).
Formularele de vot prin coresponden pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice
de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emiten ii de instrumente financiare i
opera iuni de pia . Identificarea i exprimarea votului prin coresponden electronic se face prin accesarea
link-ului: https://sfg.evote.ro.
Formulare de vot electr
generale a ac ionarilor, ultima op iune de vot transmis fiind cea înregistrat .
În situa ia în care ac ionarul care i-a exprimat votul prin coresponden

particip l

condi iilor men ionate în prezentul convocator), votul prin coresponden

exprimat pentru acea

AGOA/AGEA
op iune de vot.

ionarul nu î

Votul prin mijloace electronice
Ac ionarii Societ ii înregistra i la Data de Referin în registrul ac ionarilor Societ ii inut de Depozitarul
Central S.A. au posibilitatea de a vota prin intermediul mijloacelor electronice,conform art.197 al
Regulamentului 5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Pentru transmiterea in mod electronic a voturilor, actionarii vor utiliza mijloace electronice de vot, prin
accesarea link-ului https://sfg.evote.ro de pe orice dispozitiv conectat la internet. Pentru identificare si
acces online în cadrul AGOA/AGEA ac ionarii pun la dispozi ie urm toarele informa ii:
a) Persoanele fizice:
· Nume Prenume
· Cod Numeric Personal (CNP)
· Adresa email
· Copie Carte Identitate *
ional)
b) Persoanele juridice:

· Cod unic de înregistrare (CUI)
· Nume Prenume reprezentant legal
· Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
· Adresa email
· Carte identitate reprezentant legal * (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de
sedere)
· Copie a Certificatului Constatator eliberat de Registrul Comer ului, sau orice document echivalent
emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat
in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta
calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile
inainte de data de referinta * .
ional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un
traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii se pot conecta si vota ori de c te ori doresc in intervalul desemnat votului prin corespondenta
si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in
situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la
Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv
al persoanei imputernicite.

Actionarii prezenti fizic in în cadrul AGOA/AGEA pot opta pentru exprimarea voturilor prin
intermediul buletinelor de vot tiparite sau prin utilizarea mijloacelor electronice de vot.
In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de
actionar si cele din Registrul actionarilor la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi
indrumat sa contacteze Departamentul Rela ia cu investitorii
Societatea va asigura confiden ialitatea Datelor cu Caracter Personal si va Prelucra Datele cu
Caracter Personal exclusiv în scopul desfasurarii sedintei AGOA/AGEA si implementarii /
inregistrarii hotararilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

a de reprezentant legal întocmite într-o

documente.
În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:
a) actele de identitate
persoanelor fizice -

i) în cazul
ii) în cazul persoanelor juridice ionarilor
Societ ii emis de Depozitarul Central S.A.; actele de identitate care nu utilizeaza grafia latina
vor fi prezentate intr-o forma tradusa astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii identitatii
persoanei.

b) reprezentantul ac ionarilor înscris în lista ac ionarilor emis de Depozitarul Central
S.A.
ele Depozitarului Central
S.A., pentru identificarea reprezentantului ac ionarului persoan juridic se va transmite un
certificat constatator eliberat de Registrul Comer ului sau orice alt document echivalent, în
original sau în copie conform cu originalul emis de c tre o autoritate competent din statul în
care ac ionarul este înmatriculat legal i care atest calitatea de reprezentant legal, certificat sau
AGOA/AGEA.
Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin coresponden pân la
data stabilit se sanc ioneaz cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin
coresponden
în cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin
coresponden care nu con in cel pu in informa iile cuprinse în formularul pus la dispozi ie de
ii, nefiind opozabile Societ ii nici procurile generale care nu
con in informa iile minime cerute de prevederile legale.
Da
validitate legale i statutare pentru
pentru 29.04.2022 în acela i loc, la aceea i or

iile de
i având aceea i ordine de zi.

Documentele

i materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a
iuni i drepturile
de vot la data convoc rii, precum i formularele de procur special i formularele de buletin de
vot prin coresponden pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispozi ia ac ionarilor, atât în limba
i în englez ,
, la sediul social
ii din România, Bucure ti, str. Calea Doroban i nr. 239, et. 2, biroul 4, sector 1 i vor fi
ii (www.spheragroup.com, sec iunea Rela ia cu investitorii).
ii este format din 38.799.340 ac iuni nominative,
fiecare ac iune dând dreptul la un vot; prin urmare, num rul total de drepturi de vot la data
ionari vor fi ad ugate pe pagina de internet a Societ ii
de îndat ce este posibil, dup primirea lor de c tre Societate.
-

Rela ia cu investitorii
ii www.spheragroup.com.

