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RAPORT CURENT 38/2022 

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 

piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, și/sau 

Codul Bursei de Valori București. 

Data raportului 23.08.2022 

Denumirea societății Sphera Franchise Group SA 

Sediul social București, România  

Adresa Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1 

Telefon / Fax +40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59 

Email investor.relations@spheragroup.com 

Nr. înreg. la ONRC J40/7126/2017 

Cod unic de înregistrare RO 37586457 

Capital social subscris și vărsat 581.990.100 RON  

Număr total de acțiuni 38.799.340  

Simbol SFG 

Piața de tranzacționare Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria 

Premium 

Evenimente importante de raportat: Disponibilitate rezultate financiare pentru S1 2022 și detalii 
teleconferințe 

Conducerea Sphera Franchise Group SA („Grupul”) informează toți acționarii că situațiile financiare 
consolidate interimare simplificate și situațiile financiare individuale interimare simplificate ale Grupului 
pentru S1 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, vor 
fi disponibile pe site-ul companiei, www.spheragroup.com, la secțiunea Relația cu Investitorii și pe site-
ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, simbol: SFG, începând cu data de 30 august 2022, ora 
08:00, ora locală (EEST). Situațiile financiare nu sunt auditate. 

Conferința telefonică pentru prezentarea rezultatelor financiare la 30 iunie 2022 va avea loc în data de 
30 august 2022. Grupul va organiza două conferințe – una în limba engleză, la ora 14:00, ora locală 
(13:00 CET | 12:00 UK), iar cea de-a doua, în limba română, la ora 15:00, ora locală. Teleconferințele 
sunt deschise tuturor părților interesate. Pentru a primi detaliile de conectare, investitorii și analiștii sunt 
invitați să contacteze echipa de IR la adresa de email: investor.relations@spheragroup.com și să indice 
conferința la care doresc să participe. 
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