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Valentin Budeş va prelua mandatul de Director Financiar al
Sphera Franchise Group, începând cu luna mai 2019
Sphera Franchise Group l-a numit pe Valentin-Ionuț Budeș în calitate de Director
Financiar al companiei, acesta urmând să preia responsabilităţile mandatului, pentru o
perioadă de patru ani, începând cu data de 9 mai 2019.
„Îi spunem bun venit domnului Budeş în calitate de nou Director Financiar al Sphera
Franchise Group şi suntem convinşi că, prin prisma experienţei vaste de specialist în
domeniul financiar, va avea o contribuţie importantă în cadrul echipei de management
în demersurile sale de îndeplinire a obiectivelor companiei. În linie cu angajamentul
nostru ferm de a menţine cele mai înalte standarde de guvernanţă corporativă, suntem
încântaţi că am selectat drept Director Financiar un profesionist cu peste 10 ani de
experienţă, dintre care cei mai mulţi au fost în poziţii de top management”, a declarat
Mark Hilton, Director General al Sphera Franchise Group.
Valentin Budeș are o vastă experiență, de peste 10 ani, în Management Financiar,
dobândită în timp ce a ocupat poziţii ascendente în Contabilitate, Audit, Controlling şi
Managementul Finanţelor, în industrii provocatoare precum servicii de sănătate,
telecomunicații și consultanță. În ultimii patru ani, a deținut funcții de Director Financiar,
fiind responsabil de coordonarea unei game variate de activități precum fuziuni și
achiziții, optimizarea trezoreriei, controale interne, buget și planificare și analiza
profitabilității.
Valentin Budeș deține înalte calificări profesionale, fiind membru ACCA (Asociația
Chartered Certified Accountants) și obţinând o certificare în Managementul Riscului de
la Institutul de Auditori Interni (SUA). A absolvit Academia de Studii Economice din
București și deține o diplomă de master în „Contabilitate Internațională” de la aceeași
universitate.
„Activitatea profesională a domnului Budeş include o gamă largă de domenii financiare,
în companii de top din industrie, unde a acumulat experiență în management și a
dovedit performanţe solide în coordonarea unor proiecte complexe, strategice și interdepartamentale, pe lângă abilitățile tehnice relevante. Așteptăm cu nerăbdare să
lucrăm alături de el. În același timp, aș dori să-i mulțumesc lui Daniel Paliță pentru
asumarea cu succes a funcției de Director Financiar interimar. Acesta îşi va relua rolul
de Director Planificare Strategică și Relații cu Investitorii”, a adăugat Mark Hilton.

Contact:
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi:
Andrada Busuioc
Head of Corporate Division, Golin Bucharest
E-mail: abusuioc@golin.com

RAPORT CURENT
intocmit conform prevederilor
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare si operatiuni de
piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara
Data raportului:

8 martie 2019

Denumirea entității emitente:

Sphera Franchise Group SA

Sediul social:

București, România

Adresa sediului operațional:

Bucuresti, Calea Dorobanților nr. 239, et.2,
Sector 1, România

Număr de telefon/fax:

0040 21 201 17 57/0040 21 201 17 59

Codul unic de înregistrare:

RO 37586457

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului:

J40/7126/2017

Capital Social:

581.990.000 RON

Numărul de acțiuni emise:

38.799.340

Numărul de acțiuni admise la tranzacționare:

9.831.753

Piața Reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București, Segmentul Principal,
Categoria Premium (Acțiuni)

Simbol:

SFG

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Evenimente de raportat: schimbari in conducerea Societatii
Consiliul de Administraţie al SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. informează acționarii și investitorii,
ca in sedinta Consiliului tinuta in data de 07.03.2019, a aprobat numirea dlui. Valentin-Ionut Budes, in
functia de Director Financiar al Sphera Franchise Group S.A., pentru un mandat de 4 ani începand cu
data de 09.05.2019, urmand ca in aceasta perioada sa se efectueze toate formalitatile necesare, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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