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RAPORT CURENT 06/2023 

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 22.02.2023 
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 preliminare 2022 și detalii teleconferință 

Conducerea Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”) informează toți acționarii că situațiile financiare preliminare 

consolidate simplificate ale Grupului pentru anul 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 27 februarie 2023, 

ora 08:30, ora locala (EET). Situațiile financiare consolidate nu sunt auditate. 

Conferința telefonică pentru prezentarea rezultatelor financiare la 31 decembrie 2022 va avea loc in data de 27 

februarie 2023. 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. Teleconferința este deschisă tuturor părților 

interesate. Conferința telefonică va avea loc prin intermediul Microsoft Teams, iar detaliile de conectare sunt furnizate 

mai jos: 

Conferința telefonica SFG Rezultate Preliminare 2022, in limba Engleza 

27.02.2023, ora 14:00 | Apăsați aici pentru a vă conecta la teleconferință 

Meeting ID: 363 482 802 606 | Parola: eHv25A | Adaugă în Google Calendar | Adaugă în Outlook Calendar 

Conferința telefonica SFG Rezultate Preliminare 2022, in limba Română 

27.02.2023, ora 15:00 | Apăsați aici pentru a vă conecta la teleconferință 

Meeting ID: 395 816 463 750 | Parola: 7pLsNu | Adaugă în Google Calendar | Adaugă în Outlook Calendar 

 

http://www.spheragroup.com/
http://www.bvb.ro/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2FiYTA3YWMtNzVmNi00NmM0LTk0YTMtMDc4ZmQzNjU2Mjdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251c51152-74a0-442c-a7b8-91b9bf9c0862%22%2c%22Oid%22%3a%22117c8f3d-5fce-4adb-816b-533e56fb048d%22%7d
https://calendar.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&dates=20230227T120000Z%2F20230227T130000Z&details=%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_Y2FiYTA3YWMtNzVmNi00NmM0LTk0YTMtMDc4ZmQzNjU2Mjdi%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252251c51152-74a0-442c-a7b8-91b9bf9c0862%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522117c8f3d-5fce-4adb-816b-533e56fb048d%2522%257d%22%3EAp%C4%83sa%C8%9Bi%20aici%20pentru%20a%20v%C4%83%20conecta%20la%20teleconferin%C8%9B%C4%83%3C%2Fa%3E%0A%0A%3C%2Fbr%3E%0AMeeting%20ID%3A%20363%20482%20802%20606%20%7C%20Parola%3A%20eHv25A&text=Conferin%C8%9Ba%20telefonica%20SFG%20Rezultate%20Preliminare%202022%2C%20in%20limba%20Engleza
https://outlook.office.com/calendar/0/deeplink/compose?allday=false&body=%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_Y2FiYTA3YWMtNzVmNi00NmM0LTk0YTMtMDc4ZmQzNjU2Mjdi%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252251c51152-74a0-442c-a7b8-91b9bf9c0862%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522117c8f3d-5fce-4adb-816b-533e56fb048d%2522%257d%22%3EAp%C4%83sa%C8%9Bi%20aici%20pentru%20a%20v%C4%83%20conecta%20la%20teleconferin%C8%9B%C4%83%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fbr%3E%0AMeeting%20ID%3A%20363%20482%20802%20606%20%7C%20Parola%3A%20eHv25A&enddt=2023-02-27T13%3A00%3A00%2B00%3A00&path=%2Fcalendar%2Faction%2Fcompose&rru=addevent&startdt=2023-02-27T12%3A00%3A00%2B00%3A00&subject=Conferin%C8%9Ba%20telefonica%20SFG%20Rezultate%20Preliminare%202022%2C%20in%20limba%20Engleza
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmViMGY4MzAtYmNjYy00NmEzLTg3N2UtYzAwZWNiNjczZWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251c51152-74a0-442c-a7b8-91b9bf9c0862%22%2c%22Oid%22%3a%22117c8f3d-5fce-4adb-816b-533e56fb048d%22%7d
https://calendar.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&dates=20230227T130000Z%2F20230227T140000Z&details=%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZmViMGY4MzAtYmNjYy00NmEzLTg3N2UtYzAwZWNiNjczZWNl%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252251c51152-74a0-442c-a7b8-91b9bf9c0862%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522117c8f3d-5fce-4adb-816b-533e56fb048d%2522%257d%22%3EAp%C4%83sa%C8%9Bi%20aici%20pentru%20a%20v%C4%83%20conecta%20la%20teleconferin%C8%9B%C4%83%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fbr%3E%0AMeeting%20ID%3A%20395%20816%20463%20750%20%7C%20Parola%3A%207pLsNu&text=Conferin%C8%9Ba%20telefonica%20SFG%20Rezultate%20Preliminare%202022%2C%20in%20limba%20Rom%C3%A2n%C4%83
https://outlook.office.com/calendar/0/deeplink/compose?allday=false&body=%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZmViMGY4MzAtYmNjYy00NmEzLTg3N2UtYzAwZWNiNjczZWNl%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252251c51152-74a0-442c-a7b8-91b9bf9c0862%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522117c8f3d-5fce-4adb-816b-533e56fb048d%2522%257d%22%3EAp%C4%83sa%C8%9Bi%20aici%20pentru%20a%20v%C4%83%20conecta%20la%20teleconferin%C8%9B%C4%83%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fbr%3E%0AMeeting%20ID%3A%20395%20816%20463%20750%20%7C%20Parola%3A%207pLsNu&enddt=2023-02-27T14%3A00%3A00%2B00%3A00&path=%2Fcalendar%2Faction%2Fcompose&rru=addevent&startdt=2023-02-27T13%3A00%3A00%2B00%3A00&subject=Conferin%C8%9Ba%20telefonica%20SFG%20Rezultate%20Preliminare%202022%2C%20in%20limba%20Rom%C3%A2n%C4%83


 

Vă rugăm să rețineți că teleconferința va fi înregistrată și va fi distribuită ulterior pe website-ul Sphera. Prin 

participarea la aceasta, vă dați automat și implicit acordul pentru a fi înregistrat. Dacă nu sunteți de acord să fiți 

înregistrat, vă rugăm să discutați cu gazda întâlnirii sau nu vă alăturați sesiunii. 

Vă rugăm să rețineți că Microsoft Teams necesită furnizarea unui nume de utilizator, care va fi vizibil pentru toți 

participanții la eveniment. Dacă nu doriți ca numele dvs. complet să fie vizibil pentru ceilalți participanți, vă rugăm să 

vă asigurați că vă schimbați numele de utilizator înainte de conectare. 

Pentru a vă confirma participarea, vă rugăm să transmiteți un email la adresa investor.relations@spheragroup.com.  

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV DIRECTOR FINANCIAR 

Călin Ionescu Valentin Budeș 
 

mailto:investor.relations@spheragroup.com

