
 
 

 

Purcari Wineries Plc obține cel mai mare scor în comunicarea cu investitorii  

 

București, 27 ianuarie 2021 

Conform raportului ARIR pentru anul 2020, dintre companiile listate la BVB, Purcari Wineries Plc 
(„Purcari”) a înregistrat cel mai înalt scor VEKTOR, obținând 10 puncte din 10 la indicatorul privind 
comunicarea cu investitorii.  

După cum arată raportul, Purcari a îndeplinit toate cele 15 criterii, aliniindu-se cu nivelul celor mai bune 
practici internaționale în relația cu investitorii, în baza evaluării din partea investitorilor individuali și 
instituționali. Metodologia VEKTOR este revizuită anual de către un grup extins de experti români și 
internaționali, format din analiști financiari, specialiști în domeniul relațiilor cu investitorii, consultanți și 
persoane din mediul academic.  

„Comunicarea eficientă este un element-cheie în activitatea noastră și un angajament pe care ni l-am 
asumat față de investitorii noștri. Rezultatul VEKTOR de 10 puncte din 10 indică faptul că am reușit cu 
succes să îndeplinim așteptările investitorilor noștri în 2020 și planificăm să menținem acest rezultat și 
în continuare. Aș vrea să mulțumesc echipei ARIR pentru gestionarea cu succes a întregului proces și 
să felicit echipa responsabilă de relațiile cu investitorii Purcari, pentru această realizare”, a comentat 
Eugen Comendant, Directorul Operațional Purcari Wineries Plc. 

Despre Purcari 

Purcari Wineries Plc (brandurile Purcari, Crama Ceptura, Bostavan și Bardar) este unul dintre cele mai 
mari grupuri de vinuri și brandy din Europa Centrală și de Est. Grupul gestionează în jur de 1,400 de 
hectare de podgorii și operează patru platforme de producție în România și Moldova. Grupul este lider 
în segmentul de vinuri Premium din România, cu o cotă de circa 30% și cel mai mare exportator de vin 
din Moldova, livrând în peste 30 de țări. Fondată în 1827, Purcari este cea mai premiată vinărie din 
Europa Centrală și de Est, la Decanter Londra 2015-2020 și printre cele mai bine poziționate pe Vivino, 
cu un scor mediu de 4.1 din 5.0, bazat pe mai mult de 44,000 de recenzii. Din februarie 2018, Grupul 
este listat la Bursa de Valori București (simbol WINE). Grupul e condus de Victor Bostan, un veteran de 
peste 30 de ani în businessul vinicol și susținut de investitori de top ca Fiera Capital, Horizon Capital, 
East Capital, Conseq, Franklin Templeton, Aberdeen și SEB. 

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. Declaratiile 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. 

 


