
 

 

 

 

 

Purcari Wineries PLC a desfășurat prima ediție a Zilei Investitorului 

 București, 5 octombrie 2022 

Purcari Wineries Public Company Limited (BVB: WINE) a desfășurat prima ediție a Zilei 

Investitorului pe 30 septembrie la Château Purcari, situat în satul Purcari, regiunea Ștefan 

Vodă, Republica Moldova.  

Evenimentul a început cu o conferință în cadrul căreia s-au discutat subiecte precum 

prezentarea generală a Companiei, rezultatele operaționale și o actualizare M&A cu privire 

la cea mai recentă achiziție a Grupului Purcari. În cadrul conferinței, investitorii au avut 

ocazia să pună întrebări și să discute direct cu Consiliul de Administrație al Companiei și 

cu Echipa de Management Superior.  

Ziua Investitorului a inclus și un tur al podgoriilor Purcari, beciurilor istorice și halei de 

producere, condus de Domnul Victor Bostan și de Echipa de Management. La fel, 

investitorii au avut șansa de a degusta avantajul competitiv al Purcari prin vinuri 

excepționale precum Academia Purcari, Nocturne și Negru de Purcari, dar și vinurile 

premium Gold Chardonnay și Gold Stallion de la Angel’s Estate, noua adiție la Grupul 

Purcari.   

https://8wines.com/search/academia
https://8wines.com/wines/chateau-purcari-negru-de-purcari-limited-edition-2018
https://www.angelsestatebg.com/en/wine/white-wines/gold-stallion-chardonnay
https://www.angelsestatebg.com/en/wine/red-wines/gold-stallion


   

„Ziua Investitorului Purcari Wineries a fost o oportunitate pentru noi de a fi mai aproape 

de investitorii noștri, atât de retail, cât și instituționali, dar și o șansă pentru aceștia de a 

trece prin experiența Purcari. Credem că a fost momentul perfect pentru ca investitorii să 

se familiarizeze personal nu doar cu Compania noastră, ci și cu echipa care stă în spatele 

succesului nostru. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în prima ediție a Zilei 

Investitorului Purcari Wineries PLC.” – Eugeniu Baltag, IR Manager Purcari Wineries 

PLC 

Prezentarea desfășurată în cadrul Zilei Investitorului Purcari Wineries PLC poate fi 

accesată aici.  

Despre Purcari Wineries PLC 

Purcari Wineries Public Company Limited (cu brandurile: Purcari, Crama Ceptura, 

Bostavan, Bardar si Domeniile Cuza) este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri si 

brandy din regiunea Europei Centrale si de Est. Grupul gestioneaza aproximativ 1.350 de 
hectare de podgorii si opereaza cinci platforme de productie in Romania si Moldova. 

Purcari Wineries este lider pe segmentul vinurilor Premium din Romania, cu o cota de 

30% si cel mai mare exportator de vin din Moldova, livrand in peste 40 de tari. Fondat in 
1827, Chateau Purcari este cea mai premiata vinarie din regiunea Europei Centrale si de 

Est la Decanter Londra 2015-2021, precum si cea mai bine cotata crama pe Vivino cu un 

scor mediu de 4.1 din 5.0, bazat pe mai mult de 70.000 de recenzii. Din februarie 2018, 

Grupul este listat la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul WINE. Grupul este condus de 
Victor Bostan, un veteran cu peste 30 de ani de experienta in domeniul vinicol si este 

sustinut de investitori institutionali de top precum: Conseq, East Capital, Franklin 

Templeton, Fiera Capital, Horizon Capital si Norges Bank.  

Informații 
investor.relations@purcari.wine 

 

Declarație generală privind răspunderea  
Acest document poate conține anumite declarații anticipative care se bazează pe estimări și 

previziuni. Prin natura lor, aceste declarații de perspectivă sunt supuse unor riscuri și incertitudini 

importante și factori care nu țin de controlul sau de capacitatea noastră de a prezice. Aceste 

declarații de perspectivă nu ar trebui considerate ca o garanție a performanței viitoare, rezultatele 

efective ar putea să difere semnificativ de cele exprimate sau implicite de acestea. Declarațiile 

anticipative reflecta doar punctul de vedere al Grupului de la data prezentului document, iar 

Grupul nu se angajează să revizuiască sau să actualizeze aceste declarații anticipative. Declarațiile 

anticipative ar trebui să fie utilizate cu prudență și atenție și în nici un caz Grupul și conducerea 

acestuia nu pot fi trase la răspundere pentru nicio investiție sau altă decizie bazată pe astfel de 

declarații. Informațiile din acest document nu constituie o ofertă de vânzare sau o invitație de a 

cumpăra acțiuni în cadrul Grupului sau o invitație sau un stimulent pentru a se angaja în alte 

activități de investiții. 

 

 

 

 

https://i.simpalsmedia.com/marketplace/clients_files/4a14c75a7dd5889cfe5006506e5fe1d7.pdf
mailto:investor.relations@purcari.wine


 Câteva momente ale Zilei Investitorului Purcari Wineries PLC 



 


