
 
 
 
 

 

 

 

Către: 

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
 

 

 

 

 

RAPORT CURENT 32/2021 

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 06.09.2021 

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: Notificare dețineri majore 

Conducerea Sphera Franchise Group SA („Compania”) informează piața că a primit, în data de 6 
septembrie 2021, de la Lunic Franchising and Consulting Limited, o notificare privind diminuarea 
deținerilor majore sub pragul de 5%. 

Notificarea poate fi consultată în anexa la prezentul raport curent. 

 

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV                 
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Către / To: 
 
Autoritatea de Supraveghere Financiară / Financial Supervisory Authority 
Sector Instrumente și Investiții Financiare 
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz de Piață 
Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5 
050092, Bucureşti, România 
Fax :   021.659.60.51 /  021.659.64.36 
 

Notificare dețineri majore/ Notification of major holdings 
(conform art. 70 alin. 1 din Legea 24/2017 republicată și Anexa 18 din Regulamentul ASF 

5/2018 
as per art. 70 par. 1 of Law 24/2017 republished and Annex 18 of ASF Regulation 5/2018)  

 
1. Identitatea emitentului acțiunilor la care sunt anexate drepturi de vot/  
The identity of the issuer of the shares to which voting rights are attached: 
 
Denumire/corporate name: Sphera Franchise Group S.A. 
Adresa/address: Calea Dorobanți nr. 239, etaj 2, sector 1, București, România 
Codul unic de inregistrare/registration code: 37586457 
Cod LEI/LEI code: 315700GSVZ0HSS7J1457 
Simbol piata reglementata/market symbol: SFG 
Tipul valorii mobiliare/type of securities: acțiuni 
2. Motivele notificării /  
Reasons for notification:   
 
O achiziţie sau cedare a drepturilor de vot/  
An acquisition or disposal of voting rights   
 
X O achiziţie sau cedare a instrumentelor financiare/ 
An acquisition or disposal of financial instruments   
 
Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor 
de vot/ An event changing the breakdown of voting rights  
 
Altele /  
Other :   
3. Detalii ale persoanei subiect al obligaţiei de notificare/ 
Details of person subject of the notification obligation:   

Denumirea/name: 
  

LUNIC FRANCHISING AND CONSULTING 
LIMITED 

Oraşul şi ţara sediului social/City and 
country of registered office: 

 
LIMASSOL/CIPRU 

Cod unic de înregistrare/registration code: HE 80898   
Adresa/address: Riga Feraiou, 2, Limassol Center, Block B, floor 4, office 406, 
Limassol, Cipru 
4. Numele/denumirea completă al/a acţionarului/acţionarilor (dacă este/sunt 
diferit/-ţi de punctul 3)/  
Full name of the shareholder (s) (if different from point 3) 
 
N/A  
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5. Data atingerii sau depășirii pragului/  
Date on which the threshold was crossed or reached:   
 
02.09.2021 
6. Totalul poziţiilor persoanelor subiect al obligaţiei de notificare/  
Total positions of the persons subject to the obligation of notification:   
  % din drepturi 

de vot atașate 
acţiunilor / % 

of voting rights 
attached to 

shares  
total  7.A 

% din drepturile de 
vot prin intermediul 

instrumentelor  
financiare / % of 
voting rights 
through financial 
instruments  
total 7.B.1+7.B.2 

Totalul celor 
două 

exprimat 
procentual % 

/ Total of 
both in % 
7.A + 7.B 

 

 Numărul total 
de drepturi de 

vot ale 
emitentului /  

Total number of 
issuer’s voting 

rights 

Situaţia rezultată, 
la data la care s-
a scăzut sub, s-

a depăşit sau 
atins pragul 
(Resulting 

situation on the 
date on which 
threshold was 

crossed or 
reached)   

4,68760% N/A 4,69% 38.799.340 

Poziţia la data 
notificării  

anterioare (dacă 
este cazul) 
(Position of 

previous 
notification (if 
applicable))  

9,99163% N/A 9,99% 38.799.340 

 
7. Informaţii de notificat cu privire la situaţia rezultată, la data la care s-a depăşit, s-a 
scăzut sub sau s-a atins pragul / 
Notified details of the resulting situation on the date on which the threshold was 
crossed or reached: 

A: Drepturile de vot atașate acţiunilor / Voting rights attached to shares 

Clasa/tipul de 
acţiuni Codul ISIN, 
după caz  
Class/type of 
shares ISIN code (if 
possible) 

Numărul drepturilor de vot  
/ Number of voting rights 

% drepturilor de vot  /  
% of voting rights 

Direct 
Art. 71 par. (1) 
- (3) Legea 
(Law) 24/2017, 
republished 

Indirect 
Art 72 Legea 

(Law) 
24/2017, 

republished 

Direct 
Art. 71 par. (1) 

- (3) Legea 
(Law) 24/2017, 

republished  

Indirect 
Art 72 Legea 

(Law) 24/2017, 
republished 

Acțiuni nominative, 
ordinare / Ordinary, 
nominative shares,  
ROSFGPACNOR4 

1.818.757 N/A 4,68760% N/A 
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SUBTOTAL A 1.818.757 4,68760% 

 
  B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 
24/2017 republicata / Financial instruments according to art. 75 par (1) let. (a) of Law 
no. 24 /2017 republished 

  
  

Tipul de 
instrument  
financiar /  

Type of 
financial 

instrument 
  

  
  

Data 
expirării  

(data 
scadentă) / 
Expiration 
date 

  

  
  

Perioada de 
conversie/  

exercitare / 
Exercise/conversion 

period  

Număr drepturi 
de vot ce pot fi 

achiziționate 
dacă 

instrumentul este 
exercitat/convertit 

/ Number of 
voting rights that 
may be acquired 
if the instrument 

is exercised/ 
converted 

  
  
  

% din 
drepturile 

de vot /  
% of voting 

rights 
  

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

  SUBTOTAL B.1   N/A  N/A  
   

 B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 75 
alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 24/2017, republicată/  
Financial instruments with similar economic effect according to art. 75 paragraph (1) 
section (b) Law no. 24/2017, republished 

Tipul de 
instrument 
financiar /  

Type of 
financial 

instrument  

Data 
expirării  
(data 
scadentă)/ 
Expiration 
date 

Perioada de 
conversie/  

exercitare / 
Exercise / 

conversion 
period  

Decontare  
fizică sau în  

numerar  / 
Physical or 

cash 
settlement 

Numărul  
drepturilor de vot 

/ 
Number of voting 

rights 
 

% din 
drepturile 
de vot / 
% of voting 
rights  

  
N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

  SUBTOTAL B.2 N/A  N/A  

     
  

 8. Informaţii în legătură cu persoana subiect al obligaţiei de notificare /  
Information in relation to the person subject to the notification obligation:   
 
[] Persoana subiect al obligaţiei de notificare nu este controlată de către nicio persoană 
fizică sau entitate legală şi nu controlează nicio entitate(entităţi) care are (au) în mod direct 
sau indirect o expunere în emitentul acţiunilor suport. /  
Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal 
entity and does not control any other undertakings holding directly or indirectly an interest 
in the (underlying) issuer. 
 
[X] Lanţul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se deţin efectiv drepturi 
de vot şi/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de 
ultim nivel care le controlează/  
Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and / or the financial 
instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal 
entity:   
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Numele/ 
Denumirea 

/Name 
  

% din drepturile de 
vot dacă acesta 

este egal sau mai 
mare decât pragul 

care  
trebuie notificat /  
% of voting rights 

if it equals or is 
higher than the 

notifiable 
threshold   

  

% din drepturile de vot 
prin intermediul 
instrumentelor  
financiare dacă  

acesta este egal sau 
mai mare decât  

pragul care trebuie 
notificat / 

% of voting rights 
through financial 
instruments if it 

equals or is higher 
than the notifiable 

threshold  

Totalul celor două 
dacă acesta este egal 
sau mai mare decât  
pragul care trebuie 

notificat / 
Total of both if it 

equals or is higher 
than the notifiable 

threshold  
  

Fundația 
Aevitas deține 
75% în / 
Aevitas 
Foundation 
holds 75% in 
Lunic 
Franchising 
and Consulting 
Limited  

Nu există dețineri 
directe / 

No direct holding 
N/A 

Nu există dețineri 
directe / 

No direct holding 

  

9. În cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va înceta să 
deţină [% şi numărul] drepturi de vot începând cu [data]/ In case of proxy voting: 
[name of the proxy holder] will cease to hold [% and number] of voting rights as of 
[date]: N/A  

10. Informatii suplimentare/Additional information: N/A  
 

 
Întocmit de/made by Lunic Franchising and Consulting Limited la data de/on 02.09.2021 
 
 

 
 
prin/by Narcisa Oprea, Schoenherr si Asociatii SCA 
 
în calitate de/as împuternicit, prin procura specială din 25.11.2020  
 
 


