București, 15 martie 2021
Vinăria Purcari din cadrul Purcari Wineries Group, desemnată cu titlul „Cel mai bun
producător din Moldova” la Mundus Vini 2021
Conform rezultatelor concursului internațional de vinuri Mundus Vini Spring Tasting 2021,
Vinăria Purcari din cadrul Purcari Wineries Group a fost desemnată cu titlul „Best Producer
from Moldova”, iar cinci vinuri de Purcari, printre care 3 spumante, au fost premiate cu medalii
de aur.
5 medalii de aur, 11 de argint, titlul „Best Producer from Moldova” pentru vinărie și „Best of
Show White” pentru un vin spumant – acestea sunt primele rezultate ale Vinăriei Purcari din
2021 la nivel internațional. În total, în cadrul ediției de primăvară a concursului desfășurat în
Germania, Vinăria Purcari a câștigat 16 medalii. La Mundus Vini Spring Tasting 2021 au
participat 7300 vinuri din 39 țări înregistrate de IWSR. Au fost premiate vinurile Purcari din
toate segmentele, inclusiv Sapiens și Nocturne, două game noi, lansate recent în rețeaua de
e-commerce pe plan internațional și HORECA.
Rezultatele au fost expediate fiecăruia dintre participanți pe email și, în conformitate cu
concluziile juriului profesionist, format din oenologi, producători și comercianți de vinuri,
somelieri și experți jurnaliști, cinci vinuri de Purcari au obținut medalii de aur: Cuvée de Purcari
Alb Brut, Cuvée de Purcari Extra Brut, dar și spumantul Cuvée de Purcari din soiul autohton
Fetească Albă, care e desemnat cu cea mai înaltă distincție deja 2 ani la rând. Alte două vinuri
de Purcari premiate cu aur sunt Malbec de Purcari 2018 (Limited Edition) și Sauvignon Blanc
de Purcari 2020 (gama 1827). Pe lângă medalia de aur, spumantul Cuvée de Purcari Alb Brut
a fost desemnat și cu titlul „Best of Show White” în acest an, fiind cel mai înalt apreciat vin
dintre toate vinurile albe din Republica Moldova. Astfel, vinăria Purcari a fost desemnată cu
titlul „Cel mai bun producător din Moldova”, cu cele mai înalt apreciate vinuri dintre toți
producătorii din Moldova.
Eugen Comendant, COO Purcari Wineries Group: „Ne bucurăm să începem anul 2021 cu
așa noutăți bune și sperăm roada de medalii să fie și mai bogată până la final de an. Suntem
mândri de rezultatele obținute, iar echipei și consumatorilor le mulțumim pentru susținere și
încredere.”
Amintim că aceasta nu este singura victorie înregistrată de vinurile spumante Purcari, Cuvée
de Purcari Alb Brut și Extra Brut fiind înalt apreciate de către Wine Advocate Robert Parker și
incluse în Top 10 cele mai bune spumante ale lumii, conform Effervescence du Monde.
Vinurile spumante Purcari se produc după metoda tradițională de fermentare în sticlă
(Champenoise − care este una dintre cele mai costisitoare tehnologii de producere), cu
participarea consultantului Purcari din Franța, Jérôme Barret.

Astăzi, Purcari este unul dintre cei mai mari producători și exportatori de vinuri din Moldova,
livrând producția sa în peste 30 de țări ale lumii. Vinurile Purcari intră în Top 1% cele mai bune
vinuri la nivel mondial, conform utilizatorilor aplicației Vivino.
Despre Purcari
Purcari Wineries PLC include brandurile Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar și 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 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. Declarațiile
anticipative reflectă 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 niciun caz Grupul și conducerea acestuia nu pot fi trase la răspundere pentru nicio investiție sau altă deci zie
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.

