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Premium 

Evenimente importante de raportat: ESG Risk Score disponibil pe BVB Research Hub 

Conducerea Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”) informează piața că, în urma unei evaluări 
efectuate de Morningstar Sustainalytics în cadrul unui parteneriat cu Bursa de Valori București, Sphera 
Franchise Group a obținut un ESG Risk Score de 18,7, care atestă un risc ESG scăzut. Astfel, Grupul 
a înregistrat o îmbunătățire semnificativă față de ratingul anterior din 2021, când a obținut un ESG Risk 
Score de 29,5, calificat drept risc mediu. Un rating redus înseamnă o cantitate mai mică de riscuri ESG 
negestionate. Detaliile cu privire la ESG Risk Score al Sphera sunt disponibile pe BVB Research Hub, 
AICI. 

Indicatorul Management Score a crescut semnificativ în perioada analizată, de la 21,2 în 2021, la 55,2. 
Management Score se referă la cât de bine își gestionează o companie riscurile ESG relevante. Acesta 
evaluează cât de solide sunt programele, practicile și politicile ESG ale unei companii. Un scor mai 
ridicat indică o performanță mai bună a managementului în administrarea riscurilor ESG. Această 
evoluție trebuie analizată și în contextul expunerii, măsura în care o companie este expusă la diferite 
riscuri ESG materiale, care a crescut de la 37 în 2021 la 39,4 în 2022. Un scor mai mare indică o 
expunere mai ridicată a companiei la riscuri ESG materiale. 

ESG Risk Score de 18,7 plasează Sphera pe locul 3 în subcategoria Restaurante, care include 125 de 
companii analizate de către Morningstar Sustainalytics comparativ cu locul 61 din 124 obținut în 2021. 
Ratingul obținut arată o transparență ridicată în comunicarea informațiilor ESG, indicând un grad ridicat 
de responsabilitate față de investitori și public. 

Ratingurile Morningstar Sustainalytics sunt independente și măsoară expunerea unei companii la 
riscurile ESG materiale specifice industriei și măsura în care o companie gestionează aceste riscuri. 
Această modalitate multidimensională de măsurare a riscului ESG combină conceptele de 
management și de expunere pentru a ajunge la o evaluare absolută a riscului ESG. Ratingurile sunt 
clasificate pe cinci niveluri de risc: neglijabil (0-10), scăzut (10-20), mediu (20-30), ridicat (30-40) și 
sever (40+). 
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