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Sphera – de la adaptarea în
pandemie, la perspectivele
urmãtorilor ani
l Adrian Pãtruþi, Raiffeisen Bank: “Sphera a reuºit sã se adapteze
destul de bine la provocãrile aduse de pandemie, mulþumitã
dezvoltãrii vânzãrilor online, dar ºi diferitelor campanii de
marketing” l Roxana Stejerean, Goldring: “Planul companiei
privind numãrul de restaurante pe care urmãreºte sã le deschidã este
nu doar realizabil, ci ºi cu potenþial de a fi depãºit”

S

phera Franchise Group (SFG),
companie ce opereazã lanþurile de
restaurante Pizza Hut, KFC ºi
Taco Bell, s-a adaptat cu brio situaþiei create de pandemia COVID-19, ce
a forþat autoritãþile sã impunã un val de
restricþii pentru limitarea rãspândirii virusului, cu impact masiv asupra întregului sector HoReCa, sunt de pãrere analiºtii din piaþa noastrã de capital.
Cheia a stat în digitalizare, concentrarea
pe activitãþile de livrare ºi drive-through,
susþinute de campanii de promovare adecvate, ceea ce s-a reflectat în scurt timp în
veniturile companiei.
Adrian Cosmin Pãtruþi, analist în cadrul
Raiffeisen Bank Romania, ne-a transmis:
“În opinia mea, Sphera a reuºit sã se adapteze destul de bine la provocãrile aduse de
pandemie, mulþumitã dezvoltãrii vânzãrilor online, dar ºi diferitelor campanii de
marketing. Acest lucru se poate vedea ºi în
vânzãrile realizate de cãtre Grup în ultimele
trimestre, compania înregistrând venituri
record pentru aproape toate brandurile operate”.

Roxana Stejerean: “Pentru
consolidarea serviciilor de
livrare din întreaga þarã,
KFC România a lansat o
platformã dedicatã de
livrare/comandã online”
Roxana Stejerean, analist financiar la
societatea de brokeraj Goldring, subliniazã
cã, pe mãsura aplicãrii restricþiilor în vederea limitãrii rãspândirii pandemiei
COVID-19, societãþile care activeazã în domeniul HoReCa au fost nevoite sã se adapteze noului context, venind cu diverse reacþii ºi practici inovatoare drept rãspuns, de la
implementarea accentuatã a procesului de
digitalizare pânã la crearea de surse de venituri suplimentare.
"Drept rãspuns la mãsurile impuse,
Sphera a ales sã se concentreze pe diverse
acþiuni care au avut drept obiectiv principal
concentrarea pe activitãþile de livrare ºi de
drive-through".

CÃLIN IONESCU, DIRECTORUL GENERAL AL SPHERA FRANCHISE GROUP:

“Anul acesta va marca
deschiderea celui de-al
100-lea restaurant KFC
al nostru, din România”
l “Diversificarea pe care o avem, prin expunerea pe trei pieþe diferite, ne-a ajutat sã gestionãm efectele negative
ale pandemiei prin nivelarea vânzãrilor totale” l “Sphera a îndeplinit criteriile de lichiditate necesare pentru
includerea în indicele global FTSE Russell care acoperã pieþele emergente, FTSE Micro Cap Index”

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 3)

Parcursul Sphera Franchise
Group la Bursa
de Valori Bucureºti

S

phera este cel mai mare grup din industria food service din România,
ce opereazã în sistem de francizã,
prin intermediul filialelor sale un
portofoliu de branduri de succes recunoscute la nivel internaþional – KFC, Pizza Hut
ºi Taco Bell, precum ºi KFC din Republica
Moldova ºi Italia.
În 2017, compania decide sã se listeze la
Bursa de Valori Bucureºti (BVB), operaþiune derulatã în luna noiembrie a anului
2017, printr-o ofertã publicã în care doi acþionari, Nicolae Badea ºi Lucian Vlad, au
vândut un pachet de acþiuni de 25% din
companie. Cei doi acþionari au obþinut, în
oferta publicã derulatã la BVB în perioada
24 octombrie - 2 noiembrie, circa 285,12
milioane de lei (63,3 milioane de euro),
preþul final al ofertei fiind de 29 de lei/acþiune. Investitorii instituþionali au primit
95% din pachetul de acþiuni, ceea ce a
reprezentat 9.340.165 de titluri, în timp ce
restul de 5%, ce a cuprins 491.588 de unitãþi, a revenit investitorilor de retail, preþul
de 29 de lei/acþiune fiind valabil pentru ambele tranºe.
Majoritatea investitorilor în ofertã au
fost strãini, iar aproximativ 35% au provenit din România, potrivit lui Bogdan
Câmpianu, managing director pe România
la Wood&Company, brokerul care a intermediat oferta. Investitorii strãini au provenit din þãri precum Marea Britanie, Polonia,
Cehia, Croaþia.
Sphera a fost una dintre cele patru oferte

publice gãzduite de BVB în 2017: DIGI,
Transilvania Broker, AAGES ºi SFG. În
ºedinþa din data de 18 decembrie 2017, a
fost atins cel mai mare preþ al unei acþiuni
SFG, de 43 lei la închidere ºi 44,8 lei maximul intra-day.
La momentul listãrii, SFG opera 108 restaurante. La sfârºitul celui de al treilea trimestru al anului 2021, compania are o reþea
de 164 de restaurante ºi peste 4.400 de angajaþi.

Crahul Covid-19 ºi evoluþia
din 2021
Luna ianuarie a anului 2020 a adus
pentru acþionarii SFG propunerea de distribuire ca dividende a profitului net rãmas nerepartizat la dispoziþia societãþii,
adicã a sumei de 13,68 milioane de lei,
data plãþii propuse fiind 31 martie 2020.
Sub restricþiile impuse de guvern s-a suspendat activitatea de servire ºi consum în
restaurantele companiei, însã a continuat sã
funcþioneze servirea clienþilor prin serviciile de livrare ale brandurilor de sub umbrela
SFG. Totodatã, în luna aprilie 2020, acþionarii SFG au trecut în rezervele companiei
30,38 milioane de lei, în condiþiile economice incerte.
Perioada de pânã la jumãtatea lunii iulie
a fost una de consolidare pentru acþiunile
SFG. (M.G.)
(continuare în pagina 2)

Sphera Franchise Group
în cifre

Î

n primele trei trimestre ale anului tre- 2020 ºi 14% în 2019) în total vânzãri în ulcut, cifra de afaceri a grupului Sphera timii trei ani ºi Taco Bell cu circa 5% (în
Franchise Group SA a crescut cu 45% creºtere constantã). La 9 luni, vânzãrile în
comparativ cu cea înregistratã în prime- lanþul KFC au crescut cu 46%, Pizza Hut cu
le nouã luni ale anului 2020. Pe lângã efec- 25% ºi Taco Bell cu 75%.
Cheltuielile de exploatare fãrã cele de adtul de bazã, saltul este spectaculos, ca urmare a reluãrii vânzãrilor pe fondul reduce- ministrare sunt de 657 milioane lei. Cheltuielile legate de alimente ºi materiale
rii restricþiilor reglementate de stat
(36%) ºi salariile (24,6%) au pondepentru diminuarea efectelor panderea cea mai mare în total. Cheltuielimiei Sars COV-2, precum ºi menþile legate de alimente ºi materiale au
nerii de cãtre Grupul Sphera Francrescut cu aproximativ 44% faþã de
chise Group SA a unei politici de
trimestrul al treilea din 2020, iar cele
expansiune, ce mizeazã pe o relancu salariile s-au majorat cu 53%.
sare a consumului populaþiei, cel
puþin la valorile pre-pandemice, VALENTIN Ponderea salariilor în total cheltuieli
simultan cu eliminarea totalã a M. IONESCU în lanþul KFC este de 24%, la Pizza
Hut de 28,5% iar la Taco Bell de cirrestricþiilor. De altfel, Grupul ºi-a
extins infrastructura de vânzãri. În primul ca 24%. Alte cheltuieli de exploatare au
trimestru al anului 2021, Sphera a deschis continuat sã creascã, ajungând la 99,3 miliodouã restaurante noi - un nou restaurant ane lei, determinate în principal de o creºtere
KFC în România, în Sfântul Gheorghe, ºi trimestrialã continuã a comisioanelor datoun nou restaurant KFC în Italia - prima lo- rate agregatorilor. În T3 2021, Grupul a decaþie Drive Thru din afara României. În tri- cis sã compenseze o parte din aceste costuri
mestrul al doilea a deschis alte douã restau- prin creºterea preþurilor produselor vândute
rante (KFC în Brãila ºi Taco Bell în Iaºi), prin canalele de livrare, atenuând astfel o
iar în trimestrul al treilea au mai fost des- mare parte din efectul pe care creºterea
chise încã trei restaurante. Prin urmare, toa- vânzãrilor cu livrare l-a avut asupra rezultatã infrastructura s-a mãrit la 164 de restau- tului final.
Profitul înainte de impozitare este de
rante (157 în septembrie 2020), dintre care
143 sunt localizate în România, 19 în Italia 19,2 milioane lei, înregistrând un salt de
284% comparativ cu primele nouã luni ale
ºi 2 în Moldova.
Cifra de afaceri de 728,7 milioane lei se anului 2020, iar rata profitului net este de
realizeazã pe segmentul KFC în proporþie 2,9%. EBITDA a înregistrat un salt de
de 86% din total, cotã relativ constantã în 50,3%. Eficienþa capitalului – ROE este de
total vânzãri, în ultimii trei ani (85% în 0,1567 sau 16%, iar randamentul activelor
2020 ºi 83% în 2019), Pizza Hut în cotã de este de 0,0313 sau 3%.
aproximativ 9% (în scãdere de la 10% în
(continuare în pagina 2)

A

daptarea la noul context creat de pandemie a constat în accelerarea tuturor programelor de transformare a businessului Sphera Franchise Group, în digitalizare, dar ºi în prioritizarea iniþiativelor ºi planurilor de afaceri pe care compania le avea deja planificate
sauchiarîn cursdederulare,ne-aprecizatCãlin Ionescu,directorulgeneralalSphera,societate ce reuneºte sub umbrela sa lanþurile de restaurante KFC, Pizza Hut ºi Taco Bell.
Domnia sa spune cã, pânã la sfârºitul acestui an, compania îºi propune sã aibã în portofoliu peste
180 de restaurante în cele trei pieþe în care opereazã – România, Italia ºi Republica Moldova.
“La sfârºitul anului trecut a fost anunþat cã Sphera a îndeplinit criteriile de lichiditate necesare
pentru ca acþiunile sã fie incluse în indicele global FTSE Russell care acoperã pieþele emergente,
FTSE Micro Cap Index. Decizia oficialã în acest sens va fi anunþatã de FTSE Russell în martie 2022,
iar dacã acþiunile SFG vor fi incluse în indice, ne putem aºtepta la noi aporturi de capital în cadrul
Sphera ºi, în consecinþã, la o lichiditate chiar îmbunãtãþitã”, afirmã Cãlin Ionescu.

Reporter: Sphera Franchise Group a
împlinit, în noiembrie anul trecut, patru ani
de când s-a listat la Bursa de Valori Bucureºti. Cum aþi caracteriza aceastã perioadã
pentru companie?

Cãlin Ionescu: A fost, fãrã îndoialã, o
perioadã de volatilitate ridicatã, dictatã de
o serie de evenimente externe. Cel mai remarcabil a fost, desigur, impactul pandemiei de Covid-19, care a avut un efect deo-

sebit asupra companiei noastre, deoarece
suntem singurul jucãtor HoReCa listat la
Bursa de Valori Bucureºti ºi inclus în indicele principal al BVB, BET. Dar, dupã
aproape doi ani de la începutul pandemiei,
putem spune cu încredere cã am ieºit din
pandemie mai puternici ca niciodatã.
Avem un plan de dezvoltare solid, continuãm sã deschidem noi unitãþi – anul
acesta va marca deschiderea celui de-al
100-lea restaurant KFC al nostru din
România. Totodatã, la sfârºitul acestui an
ne propunem sã avem în portofoliu peste
180 de restaurante în cele trei pieþe pe care
operãm. Poziþia noastrã financiarã este
foarte puternicã. Ne bucurãm cã am propus din nou acþionarilor noºtri distribuirea
dividendului în valoare totalã de 35 milioane lei, ceea ce a reprezentat dovada rezi-

lienþei noastre. În ceea ce priveºte activitatea noastrã pe BVB, am acordat multã
atenþie în anul 2021 lichiditãþii, prin contractarea serviciilor de Market Making,
dar ºi prin creºterea vizibilitãþii noastre
faþã de investitorii instituþionali internaþionali. Rezultatele în acest sens încep sã
aparã ºi suntem încântaþi de îndeplinirea
criteriilor de lichiditate pentru o potenþialã
includere a acþiunilor SFG în indicele
FTSE Russell micro-cap dedicat pieþelor
emergente. Decizia privind includerea va
fi luatã de FTSE Russell în luna martie a
acestui an.

A CONSEMNAT
ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 3)
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Parcursul Sphera Franchise Group
la Bursa de Valori Bucureºti
(urmare din pagina 1)
Anunþul din 9 noiembrie 2020 privind dezvoltarea unui vaccin eficient
împotriva Covid-19 a aprins un raliu
pe toate pieþele din lume, inclusiv cea
localã, iar acþiunile Sphera au beneficiat de pe urma schimbãrii de sentiment din pieþe.
Astfel, titlurile SFG au urcat pe volume peste medie ca urmare a intrãrii
la cumpãrare a investitorilor ºi au continuat raliul care s-a extins pânã la jumãtatea lui 2021, unde acþiunile Sphera au atins un maxim local de 19,2 lei.
În octombrie 2020, a fost numit în
calitate de director general executiv al
SFG Cãlin Ionescu, cu un mandat de 2
ani ºi 7 luni, pânã la data de 1 mai 2023.
Cãlin Ionescu a îndeplinit rolul de director general interimar al Sphera
începând cu luna aprilie a lui 2020,
dupã renunþarea la mandat a fostului director general Georgios Argentopoulos. Tot pânã în 2023 a fost numit în
octombrie 2020 ºi Lucian Hoancã în
funcþia de preºedinte al boardului SFG.
Totodatã, în februarie 2021, Lunic
Franchising and Consulting Ltd. a
anunþat cã a ajuns la o deþinere de
9,99% din Sphera Franchise Group
(SFG), sub pragul de 10%. Ulterior, în
luna septembrie a acestui an, Lunic
Franchising and Consulting Ltd. a coborât la o deþinere de 4,69% din Sphera Franchise Group (SFG). Amintim
cã la finele lui 2020 Lunic Franchising
and Consulting Ltd., companie deþinutã de Lucian Vlad ºi înregistratã în Limassol, Cipru, avea 10,84% din SFG.
La listarea Sphera din noiembrie 2017,
Lucian Vlad vânduse 22,34% din
companie, pachet pe care-l deþinea
prin Lunic Franchising and Consulting Ltd, rãmânând cu o deþinere de
10,99%, prin Anasa Properties SRL.
În noiembrie 2019, acesta a transferat

Acþiunile Sphera
reprezintã o oportunitate
pentru investitorii de la
BVB prin aceea cã au un
preþ atractiv ºi
sunt listate pe o bursã
care a depãºit record dupã
record, în 2021.
Interesul pentru
acþiunile Sphera este
susþinut ºi de estimãrile
companiei privind evoluþia
pozitivã a afacerilor
pe termen scurt, compania
þintind un volum de

1 miliard
de lei.
pachetul de aproape 11% de la Anasa
Properties la Lunic Franchising and
Consulting.
Anul 2021 a fost unul de creºtere
continuã pentru Sphera. Astfel, grupul
a încheiat T1 2021 cu vânzãri în restaurante de 211,4 milioane RON, în
creºtere cu 6,6% faþã de T1 2020 ºi un
EBITDA normalizat (excluzând impactul IFRS 16) de 13,1 milioane
RON, cu 271% mai mare faþã de perioada similarã a anului anterior. În T1
2021, compania a deschis un restaurant KFC în Sfântu Gheorghe ºi primul
restaurant Drive-Thru din Italia, în Pomezia, regiunea Lazio.
Trimestrul al doilea din 2021 a fost
cel mai bun trimestru secund din istoria companiei, cu vânzãri consolidate
de 233,1 milioane de lei la nivel trimes-

trial, +119% faþã de perioada similarã
din 2020, afectatã aproape complet de
lockdown. În 1 iunie 2021, Sphera
Franchise Group a înregistrat cele mai
mari vânzãri înregistrate vreodatã
într-o singurã zi.
Rezultatele excelente ale companiei au continuat pe tot parcurul
primei jumãtãþi a anului 2021, cu
vânzãri în restaurante de 444.5 milioane RON, în creºtere cu 46% faþã de
S1 2020, cu EBITDA de 38,4 milioane RON ºi un profit net de 5,2 milioane RON, cu 123% peste nivelul din
primul semestru al anului trecut. În
primul semestru al anului 2021,
Sphera a inaugurat patru restaurante
în România ºi Italia.
Creºterile record au continuat ºi în
trimestrul al treilea din 2021, când Sphe-

BROKERII:

“Pandemia - principalul factor
care va influenþa rezultatele
Sphera, în urmãtoarele luni”
Evoluþia situaþiei sanitare ºi mãsurile impuse de autoritãþi pentru atenuarea rãspândirii pandemiei COVID-19
reprezintã principalul factor care va
influenþa activitatea Sphera Franchise
Group în urmãtoarele ºase – douãsprezece luni, este pãrerea unanimã a
analiºtilor ºi brokerilor consultaþi de
noi.

Radu Dãscãlescu,
TradeVille: “Observãm o
tendinþã pozitivã, de
redresare a companiei, în
cele mai recente
trimestre”
Radu Dãscãlescu, ce face parte din
echipa de analizã de la TradeVille, aratã cã, în vederea efectuãrii unei analize
a factorilor ce pot influenþa evoluþia
acþiunii Sphera pe termen mediu, ºase
– douãsprezece luni, trebuie sã avem
în vedere ºi pieþele externe în care activeazã compania, mai precis Italia, cu
aproximativ 11% din vânzãrile totale
ale Grupului în 2021 ºi Republica
Moldova, cu puþin peste 1% din
vânzãrile totale.
“Consider cã principalul factor care
va influenþa rezultatele financiare ale
Sphera în urmãtoarele luni ºi, implicit,
evoluþia acþiunii în aceastã perioadã,
va fi reprezentat de restricþiile impuse
de autoritãþi în vederea diminuãrii
rãspândirii virusului SARS-CoV-2,
care vor fi strâns legate de ritmul de
creºtere a ratei de vaccinare”, ne-a
transmis Radu Dãscãlescu.
Acesta a adãugat: “Totuºi, observãm o tendinþã pozitivã, de redresare a
companiei, în cele mai recente trimestre. Cel mai elocvent exemplu în acest
sens ar fi trimestrul al treilea al anului
2021, perioadã în care restricþiile au
fost la un nivel destul de scãzut în
România, ceea ce a dus la creºterea
considerabilã a numãrului clienþilor care au optat pentru «dine-in» sau «Takeaway». Profitul net în creºtere cu 30%
faþã de perioada similarã a anului precedent, cât ºi vânzãrile mai mari cu

44%, pot reprezenta un semnal al potenþialului de redresare pe care compania îl are atunci când restricþiile sunt la
un nivel scãzut”.
De asemenea, evoluþia costurilor
energiei electrice, gazelor ºi transportului, reprezintã un factor important
atunci când privim compania pe termen mediu, ne-a mai spus Radu Dãscãlescu, care a conchis: “Mai mult, o
problemã tot mai apãsãtoare cu care se
confruntã companiile din sectorul HoReCa este criza locurilor de muncã accentuatã de pandemie, mulþi angajaþi
din acest domeniu preferând sã se
orienteze cãtre industrii mai stabile, pe
timp de pandemie”.

Alin Brendea, Prime
Transaction: “Evoluþia
pieþei bursiere în
ansamblu este unul
dintre factorii decisivi
pentru comportamentul
acþiunilor SFG”
Alin Brendea, director general adjunct al casei de brokeraj Prime Transaction, ne-a transmis: “Din punctul
meu de vedere, factorii care pot influenþa evoluþia Sphera Group în urmãtoarea perioadã þin în special de evoluþia
pandemiei de COVID-19. Mai exact
de numãrul celor care, în lipsa unui

Radu Dãscãlescu:“Mai mult, o problemã tot mai
apãsãtoare cu care se confruntã companiile
din sectorul HoReCa este criza locurilor de muncã
accentuatã de pandemie, mulþi angajaþi din acest
domeniu preferând sã se orienteze cãtre industrii
mai stabile, pe timp de pandemie”.

certificat verde, nu pot consuma produsele societãþii. De asemenea, pandemia poate influenþa ºi ritmul deschiderii noilor restaurante, acesta fiind
vectorul principal de creºtere al
afacerilor Sphera”.
Evident, evoluþia pieþei bursiere în
ansamblu este un alt factor decisiv
pentru comportamentul acþiunilor
SFG, a mai spus brokerul, care a adãugat: “Nu în ultimul rând, evoluþia mediului economic ºi, în special, a inflaþiei, poate fi un factor extrem de important pentru profitabilitatea societãþii. Mai exact, creºterea preþurilor mãrfurilor ºi a salariilor care nu ar putea fi
transmisã în preþul de vânzare al produselor companiei, ar genera o
influenþã negativã pentru Sphera”.

Sorin Trandafir,
Interfinbrok: “Lipsa de
predictibilitate a
mãsurilor luate de
guvernele naþionale
poate afecta activitatea
companiei”
Din punctul de vedere a lui Sorin
Trandafir, trader de la Interfinbrok,
printre principalele elemente care
este posibil sã aibã impact asupra preþului acþiunii SFG se numãrã evoluþia
incertã a situaþiei pandemice, eventualele dificultãþi ce survin în lanþul
de aprovizionare ºi furnizare a materiilor prime, precum ºi lipsa de predictibilitate a mãsurilor luate de guvernele naþionale, care pot afecta în
mod direct sau indirect activitatea
companiei.
ANDREI IACOMI

ra Franchise Group a înregistrat vânzãri
istorice de 284,2 milioane RON ºi
vânzãri consolidate mai mari cu 45%, la
728,7 milioane RON. În aceastã perioadã, EBITDA a fost mai mare cu 21%
decât în T3 2020, ajungând la 32,1 milioane RON, iar profitul net a avansat cu
30%, la 22,9 milioane RON.
Creºterile susþinute din 2021 au
avut la bazã decizia managementului
companiei de a continua investiþiile
atât în deschiderea de noi restaurante,
cât ºi strategia de dezvoltare a canalelor de vânzare online. De asemenea, în
primele nouã luni ale anului 2021, toate mãrcile de pe toate cele trei pieþe de
activitate ºi-au îmbunãtãþit performanþa faþã de aceeaºi perioadã a anului 2020. Vânzãrile CFF (Taco Bell)
au crescut cu 75%, USFN Moldova

(KFC Moldova) cu 54%, USFN România (KFC România) cu 48%, USFN
Italia (KFC Italia) cu 36% ºi ARS
(Pizza Hut) cu 25%.
Un alt eveniment notabil din 2021
pentru Sphera Franchise Group este
semnarea de cãtre companie a unui
contract de furnizare de servicii de market-maker cu BRK Financial Group,
contract ce are menirea sã susþinã lichiditatea acþiunilor emitentului SFG.
Contractul este pe o duratã de un an, cu
posibilitate de prelungire. Totodatã, în
luna august, acþionarii companiei au respins propunerea rãscumpãrãrii de acþiuni proprii în vederea implementãrii
unui sistem de remunerare a membrilor
conducerii companiei ºi au aprobat distribuirea de dividende în sumã de 35
milioane de lei din profitul nedistribuit

al anilor 2019-2020, dividendul brut pe
acþiune fiind de 0,9021 lei.
Acþiunile Sphera reprezintã o oportunitate pentru investitorii de la BVB prin
aceea cã au un preþ atractiv ºi sunt listate
pe o bursã care a depãºit record dupã record, în 2021. Interesul pentru acþiunile
Sphera este susþinut ºi de estimãrile
companiei privind evoluþia pozitivã a
afacerilor pe termen scurt, compania þintind un volum de 1 miliard de lei.
În 2021, BVB a fost una dintre cele
mai active burse din regiune, cu circa
30 de listãri. La nivelul capitalizãrii,
BVB a avut o evoluþie puternic ascendentã în 2021, astfel cã, la nivelul primelor opt luni, BVB a ajuns la o capitalizare record de peste 200 miliarde
lei, faþã de nivelul de 154,4 miliarde lei
de la finalul anului 2020. n

Sphera Franchise Group în cifre
(urmare din pagina 1)
ROE ºi ROA sunt printre cei mai
importanþi indicatori de performanþã
ºi sunt pe creºtere.
Comparând cele nouã luni ale anului 2020 cu cele nouã luni ale anului
trecut, se observã o majorare a datoriilor cu 4%. Datoriile pe termen lung au
o pondere în total datorii cu 6% mai
mare decat datoriile pe termen scurt.
Creºterea datoriilor este explicabilã, în
condiþiile în care Grupul îºi menþine
politica de expansiune. Deºi Grupul
mizeazã cã, odatã cu extinderea reþelei/infrastructurii, vânzãrile vor creºte,
iar consumul populaþiei va reveni cel
puþin la valorile perioadei pre-pandemice, gradul de îndatorare este de
68,6%, iar rata de levier este de 4. În
condiþiile în care evoluþia economiei
nu este lipsitã de turbulenþe, iar opþiunile de consum se ajusteazã, o scãdere
a gradului de îndatorare ar consolida
situaþia financiarã a Grupului, dar ar
încetini expansiunea.
Solvabilitatea globalã este de 1,25,
iar lichiditatea curentã/testul acid este
de 0,55. n

Istoric date financiare
consolidate, conform datelor
publicate în rapoartele
anuale (2017 – 2020) ºi la
nouã luni (pentru 2021)
Active totale (mii lei):
An
2017
2018
2019
2020
2021sep

Valoare
249.609
352.152
620.229
667.275
674.419

Total datorii (mii lei):
An
2017
2018
2019
2020
2021sep

Valoare
145.064
223.326
447.978
518.154
539.542

Variaþie
41%
76%
8%

Variaþie
54%
101%
16%

Capitaluri proprii (mii lei):
An
Valoare Variaþie
2017
104.544
2018
128.826
23%
2019
172.251
34%
2020
149.121
-13%
2021 sep
134.877

Cifra de afaceri (mii lei):
An
Valoare
2017**
618.804
2018
771.197
2019
954.728
2020
710.797
2021 sep
728.719

Variaþie
25%
24%
-26%

**Conform Situaþiei consolidate a rezultatului
global pro forma pentru perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2017

Indicatori exerciþiul financiar ian- sep 2021 (ne-auditate)
Total activ
Total datorii
Cifra de afaceri
Profit inainte de impozitare
Profit net
Capitaluri proprii
EBITDA1 (Profit din exploatare + amortizare + depreciere)
Marja EBITDA
Rata profit net /marja netã a profitului (profit net/cifra de afaceri)
Eficienþacapitalului/Returnonequity–ROE(Profitnet/Capitaluri proprii)
ROA (Profit net/Total active)
Rata de levier (Total datorii/Capitaluri proprii)
Grad de îndatorare (Capital imprumutat pe termen lung/Capital angajat)
Solvabilitate globala (Total active/Total datorii)
Lichiditate curentã/testul acid [(Active curente-Stocuri)/Datorii curente)
1

674.419 mii lei
539.542 mii lei
728.719 mii lei
19.236 mii lei
21.133 mii lei
134.877 mii lei
105.322 mii lei
14,45%
2,9%
0,1567 sau 16%
0,0313 sau 3%
4
68,6%
1,25
0,55

Nu s-a calculat EBITDA ajustat.

Indicatori, exerciþiul financiar 2020
Total activ
Total datorii
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri ian-sept 2020
Profit inainte de impozitare
Profit inainte de impozitare ian-sept 2020
Capitaluri proprii
Rata de levier (Total datorii/Capitaluri proprii)
Grad de îndatorare (Capital imprumutat pe termen lung/Capital angajat)
Solvabilitate globala (Total active/Total datorii)
Lichiditate curentã/testul acid [(Active curente-Stocuri)/Datorii curente)

Profit înainte de impozitare (mii lei):
An
Valoare
Variaþie
2017**
36.342
2018
27.136
-25%
2019
59.000
117%
2020
- 14.118
-124%
2021 sep
19.236

**Conform Situaþiei consolidate a rezultatului
global pro forma pentru perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2017

Profit Net (mii lei):
An
2017**
2018
2019
2020
2021 sep

Valoare
32.556
24.262
55.462
- 9.610
21.133

Variaþie
-25%
129%
-117%

**Conform Situaþiei consolidate a rezultatului
global pro forma pentru perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2017

EBITDA (lei):
An
2017**
2018
2019
2020
2021 sep

Valoare
55.065
51.637
152.619
93.810
105.322

667.275 mii lei
518.154 mii lei
710.797 mii lei
502.445 mii lei
-14.118 mii lei
-10.479 mii lei
149.121 mii lei
3,47
65,3%
1,29
0,61

Eficienþa capitalului/ Return on equity - ROE
An
Valoare Variaþie
2017
0,3114
2018
0,1883
- 37%
2019
0,3220
71%
2020
-0,0644
-120%
2021 sep
0,1567

Solvabilitate globalã
An
Valoare
2017
1.72
2018
1.57
2019
1.38
2020
1.29
2021 sep
1.25

Variaþie
- 9%
-18%
- 0,7%

Lichiditate curentã/testul acid
An
Valoare Variaþie
2017
0,63
2018
0,85
37%
2019
0,54
-36%
2020
0,61
13%
2021 sep
0,55

Variaþie
- 6%
196%
-39%

**Conform Situaþiei consolidate a rezultatului
global pro forma pentru perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2017

Grad de îndatorare (%)
An
Valoare
2017
27,4%
2018
40,25%
2019
60,49%
2020
65,3%
2021 sep
68,6%

Variaþie
47%
50%
8%
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ANALIZA
CÃLIN IONESCU, DIRECTORUL GENERAL AL SPHERA FRANCHISE GROUP:

“Anul acesta va marca deschiderea
celui de-al 100-lea restaurant KFC
al nostru, din România”
(urmare din pagina 1)
Reporter: Sectorul HoReCa a fost
printre cele mai afectate de mãsurile impuse de autoritãþi pentru limitarea pandemiei Covid-19. Cum v-aþi adaptat atât
din punctul de vedere al organizãrii ºi activitãþii interne, cât ºi în ceea ce priveºte
relaþia cu clienþii, pentru a face faþã situaþiei create de pandemie ?
Cãlin Ionescu: Sectorul HoReCa a
fost ºi continuã sã fie unul dintre cele mai
afectate de criza cauzatã de pandemia de
Covid-19, prin prisma restricþiilor impuse de autoritãþi din considerente sanitare.
Este cea mai mare crizã economicã ºi sanitarã din ultimele decenii. Antreprenorii au luat mãsuri extraordinare pentru
a-ºi proteja angajaþii ºi pentru a menþine
operaþiunile. Totul s-a schimbat în aceastã perioadã, de la colaborarea cu angajaþii, furnizorii ºi autoritãþile la necesitatea
de a avea scenarii strategice ºi planuri de
back-up.
Este foarte probabil cã la fel vor sta lucrurile ºi în perioada urmãtoare, dar ne
aºteptãm ca sã devinã mai uºor de gestionat. Deºi nu a fost uºor, am demonstrat cã
suntem un business solid pentru cã
ne-am adaptat foarte repede la noile realitãþi. Drept consecinþã, pentru acest an
avem aºteptãri foarte ridicate în ce priveºte evoluþia vânzãrilor.
Adaptarea la noul context a constat în
accelerarea tuturor programelor de
transformare a businessului nostru, în digitalizare, dar ºi în prioritizarea iniþiativelor ºi planurilor de afaceri pe care le
aveam deja planificate sau chiar în curs
de derulare. Un exemplu concret este
sistemul de eCommerce pe care îl aveam
în desfãºurare ºi pe care l-am accelerat
tocmai pentru a putea face faþã mai uºor
pandemiei. Ca perspective, pentru perioada imediat urmãtoare, prioritãþile
sunt finalizarea roll-out-ului noului ERP
la Sphera ºi California Fresh Flavours,
implementarea unei soluþii de Business
Intelligence ºi a unui repository comun
de date generate de diferitele sisteme pe
care îl avem consolidat într-o soluþie
Data Warehouse.
Protejarea ºi asigurarea celor mai

bune condiþii pentru clienþii noºtri este
unul dintre cei ºase piloni strategici ai
grupului Sphera. De aceea, am adoptat
cele mai bune practici pentru limitare la
maximum a riscurilor de infectare în restaurantele noastre ºi am investit în diversificarea metodelor digitale de interacþiune cu clienþii noºtri.
Reporter: În care dintre cele trei þãri
în care activaþi (România, Italia ºi Moldova) impactul a fost resimþit mai sever ?
De ce?
Cãlin Ionescu: Impactul geografic al
pandemiei s-a reflectat în performanþa
economicã a fiecãreia dintre subsidiarele
noastre din þãrile menþionate. Dupã ºocul
iniþial, care a produs efecte negative în
operaþiunile noastre ºi ale tuturor, am
reuºit sã depãºim acest episod. Pe tot parcursul pandemiei, în funcþie de situaþiile
din fiecare þarã, impactul a fost resimþit
diferit de la trimestru la trimestru. Totuºi
aici, diversificarea pe care o avem – prin
expunerea pe trei pieþe diferite, ne-a ajutat sã gestionãm efectele negative ale
pandemiei prin nivelarea vânzãrilor totale. Drept dovadã stau rezultatele noastre
financiare aferente primelor nouã luni
ale anului trecut, pe care le putem cataloga istorice. Vânzãrile au crescut cu 45%,
ajungând la 728,7 milioane de lei, iar
EBITDA normalizatã a avansat la 60,5
milioane de lei. Sunt cifre care au demonstrat soliditatea businessului, eficacitatea investiþiilor ºi a deciziilor adoptate în ultima perioadã.
Reporter: În industria în care activaþi,
publicitatea este foarte importantã. Care
este strategia Sphera în ceea ce priveºte
marketing-ul în ansamblu ? Au apãrut
schimbãri importante în urma pandemiei?
Cãlin Ionescu: În industria HoReCa
asistãm constant la schimbãri de paradigme, noi comportamente de consum,
dezvoltarea de tehnologii. Domeniul în
care activãm este în continuã miºcare,
brandurile evolueazã, piaþa are fluctuaþii
în orice categorie, iar pandemia doar a
accelerat anumite trenduri ºi le-a adus pe
lista de interes a oamenilor de marketing
ºi comunicare. Am avut de gestionat lipsa tiparelor, a segmentãrilor foarte pre-

Sursa foto: facebook/KFC

"Rezultatele noastre financiare, aferente primelor nouã
luni ale anului trecut, le putem cataloga istorice.
Vânzãrile au crescut cu 45%, ajungând la

728,7
milioane de lei

"
.

cise la nivel de target, inexistenþa unui
journey to purcase în care ºtiam ce butoane sã apãsãm de la momentul declanºator la cel de achiziþie. Astãzi, un
consumator este chibzuit prin prisma incertitudinii viitorului, iar mâine este
cheltuitor pentru a-ºi aduce bucurii într-o
viaþã plinã de restricþii.
Strategia noastrã de marketing a avut
astfel în vedere toate aceste aspecte.
Dacã ne uitãm la dinamica business-ului
nostru, putem spune cã în perioada restricþiilor, oamenii au preferat livrãri acasã ºi consumul la pachet. Însã în perioadele în care restaurantele au fost deschi-

se, chiar ºi cu capacitatea diminuatã la
30%, oamenii au venit, ceea ce ne face sã
credem cã preferinþa pentru delivery ºi
consum acasã a fost contextualã.
Sunt principii pe care ne-am ghidat
întotdeauna strategia, dar pe unele dintre
ele le-a întãrit pandemia. Vorbim în primul rând de Brand differetiation care a
devenit foarte important pentru cã, aceeaºi competiþie împarte un segment mult
mai mic, aºa cã ne concentrãm pe o comunicare de brand mai relevantã, bazatã
pe insight-uri reale care pot sã stârneascã
emoþie ºi ulterior sã se concretizeze în
achiziþie.

Un alt pilon central al strategiei noastre
de business este Build Brand meaningfulness. Încercãm sã dezvoltãm branduri ancorate în mod natural în viaþa clientului,
cu personalitate autenticã, empaticã, dar
în continuare trend setters, cu moduri de
exprimare foarte entertaining.
De asemenea, un alt pilon strategic
care defineºte planurile noastre ar putea
fi rezumat Digitalize or Die. În ultimul
an am încercat sã întãrim - Delivery, Digital, Data. Am lansat platforma proprie
de e-commerce KFC (delivery.kfc.ro),
chiar în plinã pandemie, am introdus în
unele dintre restaurantele KFC un sistem
de kiosk-uri de comandã care permit o
experienþã 100% touchless, am lansat
mobile app pentru KFC, versiuni îmbunãtãþite pentru mobile app ºi website
Pizza Hut, de asemenea am introdus serviciul click & collect pentru toate brandurile din portofoliu, astfel încât clienþii
sa aibã cu cât mai multe opþiuni de a
ajunge la produsele preferate.
Reporter: În ce mãsurã a modificat
pandemia planurile sau obiectivele
Sphera pentru urmãtorii trei – cinci ani?
Puteþi sã detaliaþi?
Cãlin Ionescu: Declanºarea crizei sanitare a luat prin surprindere pe toatã lumea, inclusiv pe noi, dar am ales calea
investiþiilor în ciuda acestei perioade de
incertitudini ºi restricþii. Astfel, am continuat investiþiile pe care le aveam deja în
derulare ºi am urgentat procesul de digitalizare a activitãþii ºi a relaþiei cu clienþii
noºtri. De asemenea, ne-am continuat
planurile de deschidere de noi restaurante, iar aceastã strategie - continuarea investiþiilor – s-a dovedit câºtigãtoare, aspect vizibil în cele mai recente rezultate
financiare. În plus, ne menþinem obiectivele de investiþii anunþate pentru 2022.
Reporter: Aveþi de gând sã apelaþi la
mecanismele pieþei de capital pentru finanþarea activitãþii sau obiectivelor companiei ?
Cãlin Ionescu: Fiind prezenþi pe piaþa de capital avem într-adevãr la îndemânã o serie de instrumente pe care le
putem utiliza în funcþie de nevoile de finanþare ale companiei ºi pe care le vom

evalua la momentul potrivit dacã va fi
nevoie.
Reporter: Începând din vara anului
trecut, acþiunile Sphera beneficiazã de
serviciile de market maker ale BRK Financial Group. Care au fost motivele
pentru care aþi apelat la un market marker ºi cum evaluaþi rezultatele pânã în
prezent, într-un timp ce-i drept destul de
scurt?
Cãlin Ionescu: Obiectivele principale sunt creºterea lichiditãþii acþiunilor
SFG ºi crearea de valoare pentru acþionarii noºtri, locali ºi internaþionali. Activitatea pe piaþa de capital este extrem de
importantã pentru noi ºi suntem preocupaþi permanent de interesele ºi nevoile
investitorilor. De aceea am apelat la serviciile unui market maker, anume furnizarea de lichiditate pentru SFG ºi creºterea tranzacþiilor cu titlurile Sphera.
Suntem încântaþi cã preocuparea noastrã pentru creºterea lichiditãþii acþiunilor
SFG începe sã dea rezultate – la sfârºitul
anului trecut a fost anunþat cã Sphera a
îndeplinit criteriile de lichiditate necesare pentru ca acþiunile sã fie incluse în indicele global FTSE Russell care acoperã
pieþele emergente, FTSE Micro Cap
Index. Decizia oficialã în acest sens va fi
anunþatã de FTSE Russell în martie
2022, iar dacã acþiunile SFG vor fi incluse
în indice, ne putem aºtepta la noi aporturi
de capital în cadrul Sphera ºi, în consecinþã, la o lichiditate chiar îmbunãtãþitã.
Reporter: Ce aºteptãri aveþi de la autoritãþi pentru susþinerea mediului de
afaceri?
Cãlin Ionescu: Dupã o perioadã de
acalmie, criza sanitarã s-a accentuat în
România, ceea ce a determinat autoritãþile sã reintroducã o serie de restricþii care
afecteazã industria noastrã în continuare.
Sã nu uitãm cã în HoReCa lucreazã aproximativ 400.000 de oameni ºi majoritatea dintre ei trebuie sã fie prezenþi fizic la
muncã pentru a-ºi desfãºura activitatea.
Aºadar, aºteptãm ca statul sã ia mãsuri
care sã protejeze bunul mers al afacerilor
ºi sãnãtatea angajaþilor.
Reporter: Vã mulþumesc! n

Sphera – de la adaptarea în pandemie,
la perspectivele urmãtorilor ani
(urmare din pagina 1)
Desigur, ca urmare a acestui obiectiv,
promovarea activitãþii de livrare a fost un
pas esenþial, prin campanii sprijinite prin
canale de social-media ºi digital, extinderea zonelor de livrare ºi intrarea în
oraºe noi cu ajutorul unora dintre platformele majore de livrare la domiciliu.
Pentru consolidarea serviciilor de livrare din întreaga þarã, KFC România a
lansat o platformã dedicatã de livrare/comandã online”, ne-a transmis analistul.
În anul 2020, cea mai afectatã perioadã din punctul de vedere al numãrului de
cazuri COVID-19, dar ºi a mãsurilor impuse, Grupul a crescut semnificativ ponderea comenzilor on-line cu livrare,
comparativ cu anul precedent, puncteazã
Roxana Stejerean, detaliind: “Pentru
KFC România, ponderea a crescut de la
3% în 2019, la 23%, pentru Pizza Hut s-a
dublat, trecând de la 25%, la 50% în
2020 ºi pentru Taco Bell a crescut de la
2% la 37% în 2020. KFC Moldova a avut
vânzãri nesemnificative în 2019 pe canalul de livrare, dar în 2020 ponderea comenzilor de livrare a ajuns la 26%. KFC
Italia a avut un numãr nesemnificativ
(sub 0,5%) de livrãri în 2019; în 2020,
comenzile de livrare au ajuns la 14%”.
(vezi tabel 1)
“Bineînþeles cã ponderea comenzilor
cu livrare a scãzut în perioada iulie - septembrie 2021, faþã de trimestrul anterior,

Evaluarea bursierã
a Sphera Franchise
Group se ridicã
la circa

665
milioane
de lei.

ca urmare a ridicãrii restricþiilor privind
accesul în interiorul restaurantelor”,
adaugã Roxana Stejerean.

Adrian Pãtruþi: “Cred cã cel
mai important avantaj al
Sphera este cã opereazã
branduri cu notorietate, care
pot foarte uºor sã transfere
inflaþia cãtre consumatori”
Pe de altã parte, în cazul unor multiplii
de evaluare, acþiunile SFG se tranzacþioneazã la valori inferioare celor ale unor
companii similiare din alte pieþe, iar
Sphera prezintã unele avantaje, precum
diversitatea produselor ºi serviciilor oferite sau notorietatea brandurilor, sunt de
pãrere analiºtii.
Adrian Cosmin Pãtruþi, de la Raiffeisen Bank Romania, spune: “În ceea ce
priveºte evaluarea relativã, acþiunile
SFG se tranzacþioneazã la discounturi
semnificative faþã de companiile comparabile din alte þãri, chiar dacã randamentul dividendelor oferite de cãtre emitent
în ultimii ani este bun ºi vânzãrile sunt în
creºtere. Cred cã, în actualul context, în
care inflaþia îºi face destul de mult simþitã prezenþa, cel mai important avantaj al
Sphera, este cã opereazã branduri cu notorietate care pot foarte uºor sã transfere
inflaþia cãtre consumatori”.

Roxana Stejerean: “Alãturi
de întinderea geograficã, un
avantaj al Sphera este
reprezentat de diversitatea
serviciilor oferite”
Roxana Stejerean de la Goldring subliniazã cã, în comparaþie cu numeroase societãþi specializate pe niºa de restaurante
cu serviciu rapid, Grupul a reuºit sã menþinã o marjã a rezultatului net pozitivã, datoratã în special procesului eficient de optimizare a costurilor.
“Din perspectiva indicatorilor bursieri,
Grupul se tranzacþioneazã la un nivel al
multiplilor oarecum similar cu al altor

companii comparabile, în unele situaþii
regãsindu-se sub valorile înregistrate de
acestea. Companiile din sectorul HoReCa au avut o perioadã dificilã ºi plinã de
provocãri în anul 2021, aspect care a
avut un impact semnificativ pentru ambele variabile ale unui multiplu de evaluare”, ne-a transmis analistul de la Goldring. (vezi tabel 2)
În opinia sa, printre principalii diferenþiatori ai Grupului se numãrã prezenþa largã la nivel naþional, cât ºi internaþional, atât în România, cât ºi în Republica Moldova ºi Italia.
“Alãturi de întinderea geograficã, un
alt avantaj este reprezentat de diversitatea serviciilor oferite, Sphera operând un
concept de restaurante cu serviciu rapid
ºi mâncare la pachet, un lanþ de pizzerii,
un lanþ de restaurante, dar ºi un restaurant sub brandul Paul în România”, a
adãugat Roxana Stejerean.

“Faptul cã societatea a reuºit
sã revinã pe profit într-un
context economico-social
destul de volatil
demonstreazã abilitãþile
managementului de a se
adapta la condiþiile date”,
subliniazã analistul de la
Goldring
Bineînþeles cã perspectivele Sphera
pe termen mediu ºi lung depind în momentul actual de evoluþia situaþiei medicale, iar analiºtii considerã cã existã
premise de dezvoltare a companiei,
ceea ce se poate reflecta în dinamica
preþului acþiunii la bursã.
“Sphera Franchise Group este o
afacere solidã, care are în portofoliu o
serie de branduri consacrate atât la nivel naþional, cât ºi la nivel internaþional. Atât rezultatele cât ºi evoluþia cotaþiei ar putea evolua pozitiv pe mãsurã ce pandemia se va apropia de sfârºit
iar riscul apariþiei de noi valuri, respectiv de noi restricþii, devine nul.
Faptul cã societatea a reuºit sã revinã
pe profit, respectiv sã încheie primele
nouã luni ale anului trecut la un nivel
record din punct de vedere al venituri-

lor, într-un context economico-social
destul de volatil, demonstreazã abilitãþile managementului de a se adapta
la contextul dat, ºi oferã un plus de
încredere privind atingerea obiectivelor pe termen mediu ºi lung ale companiei”, spune Roxana Stejerean.
În opinia sa, pandemia ar putea sã
deschidã noi oportunitãþi pentru companie, într-un sector care cautã sã se
repunã pe picioare cât mai rapid posi-

bil.
“Aºadar, planul companiei privind
numãrul de restaurante pe care urmãreºte sã le deschidã este nu doar realizabil, cât ºi cu potenþial de a fi
depãºit, bineînþeles, în cazul în care
nu apar alte impedimente economice
sau sanitare”, a adãugat analistul de
la Goldring.
Adrian Cosmin Pãtruþi crede cã, pe
termen mediu ºi lung, Sphera are pers-

pective promiþãtoare, având în vedere premisele solide de creºterea a
vânzãrilor în perioada urmãtoare pe
fondul continuãrii creºterii economice ºi a veniturilor disponibile ale populaþiei, dar ºi mulþumitã a gamei variate de produse pe care o oferã brandurile Grupului.
Evaluarea bursierã a Sphera Franchise Group se ridicã la circa 665 milioane de lei. n

Tabel 2. Valoarea indicatorilor bursieri calculaþi pe baza preþurilor de tranzacþionare din
data de 2 februarie 2022
Sursa
YAHOO FINANCE
YAHOO FINANCE
YAHOO FINANCE
YAHOO FINANCE
YAHOO FINANCE
YAHOO FINANCE
YAHOO FINANCE
YAHOO FINANCE
YAHOO FINANCE
YAHOO FINANCE
Investing
YAHOO FINANCE
YAHOO FINANCE
Investing
YAHOO FINANCE
Investing

Þara
POLONIA
ITALIA
USA
USA
FRANÞA
FRANÞA
USA
USA
POLONIA
USA
POLONIA
POLONIA
UK
UK
USA
ROMÂNIA

Simbol
EATP
AGL
BJRI
DRI
ELIOR
GFLO
JACK
MCD
MEXP
RUTH
SKN
SFSP
FULH
HVTA
YUM
SFG

Titlu
AmRest Holdings SE
Autogrill SpA
BJ'S RESTAURANTS INC
DARDEN RESTAURANTS INC
Elior Group
Groupe FLO
JACK IN THE BOX INC
McDonald's
Mex Polska S.A.
RUTHS HOSPITALITY GROUP INC
Sakana S.A
Sfinks Polska S.A.
Fulham Shore PLC
Heavitree Brewery PLC
Yum! Brands
Sphera Franchise Group

Price to Earnings
TTM
n/a
5.95
12.28
19.51
26.55
N/A
12.17
25.76
4.29
21.64
9.75
N/A
N/A
n/a
23.19
31,2

Price to Sales
TTM
0.71
0.9
0.69
2.1
0.28
3.01
1.76
8.34
0.6
1.75
2.59
0.26
1.86
4.31
5.69
0,73

Price/Book
4.26
2.13
2.02
6.88
0.95
7.73
N/A
N/A
1.9
4.97
3.03
N/A
2.89
1.21
N/A
5,1
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