
 

 

Purcari anunță despre plecarea din funcție a Directorului Operațional (COO) 

 

București, 14 Februarie 2019 

 

Purcari Wineries Plc (“Purcari”, “Grupul”), una din cramele de frunte din Europa Centrală și de Est, a 

anunțat astăzi că John Maxemchuk, Director Operațional (COO), va părăsi Grupul din 30 Aprilie 2019, 

procesul de tranziție începând imediat. Domnul Maxemchuk va rămâne în continuare în Consiliul 

Grupului până la următoarea Adunare Generală din 25 Aprilie 2019. Până la numirea unui nou Director 

Operațional, funcțiile domnului Maxemchuk vor fi transferate la domnul Victor Bostan, Director General, 

pentru departamentele de Marketing, Vânzări și HR, în timp ce domnul Victor Arapan, Director Financiar, 

va supraveghea departamentele Relații cu Investitorii, Juridic și IT. 

Domnul Vasile Tofan, Președintele Consiliului, a comentat: "În numele întregii echipe, dorim să ne 

exprimăm recunoștința față de John și să-i dorim lui și familiei sale cele mai bune urări. Focusarea lui 

John pe dezvoltarea echipei și eforturile de a implementa procese și sisteme mai puternice la Purcari, 

lasă în urmă o temelie durabila pentru Grup, pe care vom continua să o construim." Domnul Victor 

Bostan, Director General, a adăugat: "Suntem recunoscători lui John pentru munca depusă și îi dorim 

succes în eforturile sale viitoare. Vom fi bucuroși să-l păstrăm ca prieten apropiat al Purcari. Vom 

continua să ne concentrăm pe încântarea clienților nostri, pe crearea un mediu motivant pentru angajați 

și satisfacerea așteptărilor înalte ale acționarilor noștri." 

"A fost o plăcere să fac parte din povestea Purcari, un brand cu adevărat legendar. Sunt mândru că am 

lucrat alaturi de colegi remarcabili atât de hotărâți să realizeze viziunea companiei. Voi rămâne un fan 

al vinurilor Purcari și doresc echipei numai bine în realizarea planurilor sale ambițioase", a comentat 

John Maxemchuk.  

Reamintim că Grupul urmeaza să publice rezultatele financiare preliminare, neauditate pentru anul 

2018, vineri, 15 februarie 2019, cu o conferință telefonică planificată pentru data de 18 februarie, ora 

14:30 CET, la care vor fi discutate actualizările operaționale, inclusiv timp rezervat pentru întrebări și 

răspunsuri. 

 

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 1.000 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 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 2015-2018 și printre cele mai bine poziționate pe Vivino, cu un 
scor mediu de 4.0 din 5.0, bazat pe mai mult de 23.000 de recenzii. Din februarie 2018, Grupul este listat 
la Bursa de Valori Bucuresti (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 Horizon Capital, Franklin Templeton, SEB, 
Fiera Capital și IFC. 
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Diana Durnescu 

Manager relații investitori 

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 angajeaza sa revizuiasca sau sa actualizeze aceste 
declaratii 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. 
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