
 

 

Purcari investește în 8Wines, o platformă de vânzare online a vinurilor, în rapidă 

expansiune  

 

București, 14 mai 2021 

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

astăzi încheierea tranzacției de investiție în participația minoritară la 8Wines.com, o platformă online de 

vânzare a vinurilor, care demonstrează un ritm de creștere accelerată. 

Ca parte a tranzacției, Purcari, care va fi primul investitor din extern în capitalul companiei, a achiziționat 

10% din afacere, având opțiunea de a-și spori participația la o evaluare predefinită, într-o perioadă 

determinată de timp. 

Lansată în 2015 de către Vasily Dinkov și Sergey Nekipelov, 8Wines și-a pavat drumul spre a deveni unul 

din liderii comerțului online de vinuri premium în Europa. Compania a înregistrat venituri de 1,5 milioane euro 

în 2020, în creștere de 2,9 ori an de an și planifică să atingă vânzări de 4,5 milioane euro in 2021. Afacerea 

este una profitabilă. 

8Wines oferă consumatorilor o gamă largă de vinuri premium, inclusiv vinuri rare, precum și un service 

impecabil. Compania atrage prin condiții de expediere foarte competitive și rapide, livrând în peste 40 de 

piețe, în special din Europa, dar acoperind și destinații îndepărtate precum Australia și Singapore. 8Wines 

asigură prin centrul logistic din Praga, Republica Cehă, o activitate operațională eficientă, ceea ce îi permite 

companiei să ofere clienților servicii excelente la prețuri atractive, lucru reflectat într-un scor înalt de 

satisfacție a clienților de 4.84/5.00 pe Trusted Shops. 

Eugen Comendant, Directorul Operațional Purcari a comentat: “Am testat serviciile 8Wines ca și consumatori 

de rând, precum și ca furnizori, și am rămas extrem de impresionați de acestea. Vasily și Sergey au construit 

o afacere și un service extraordinar, cu un potențial enorm de creștere. Pe lângă faptul că investiția este una 

foarte atractivă pe cont propriu, vedem și un avantaj strategic semnificativ pentru Purcari, în construirea 

capabilităților noastre de ecommerce, care sunt cruciale în realitatea post-Covid. În calitate de investitor 

minoritar, ne-am angajat să respectăm autonomia managerială a 8Wines, aducând în același timp o 

perspectivă valoroasă din viziunea unui producător de vinuri, în beneficiul tuturor clienților și furnizorilor”. 

Vasily Dinkov, Directorul Executiv și Co-fondator 8Wines a adăugat: "Suntem încântați să-i salutăm pe 

Purcari în calitate de investitor și așteptăm cu nerăbdare să punem capitalul și expertiza adusă de ei în 

beneficiul clienților noștri. În ultimii ani, 8Wines a demonstrat o rată de creștere excepțională printre 

distribuitorii online de vinuri în Europa. Pandemia a impactat comportamentul consumatorilor, accelerând 

tranziția dramatică către obiceiuri de cumpărare online. Cu expertiza noastră tehnologică vastă, structura 

operațională eficientă și obsesia de a face consumatorul fericit, suntem bine poziționați pentru a construi un 

lider global al comerțului online de vinuri, o piață care se află încă la o etapa incipientă. Parteneriatul cu 

Purcari ne aduce cu un pas mai aproape de această viziune”. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3157986-1&h=1958747475&u=https%3A%2F%2F8wines.com%2F&a=8Wines.com


 

 

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 1,300 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 51,000 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, Fiera Capital, Conseq, East Capital, Franklin Templeton și 

SEB. 

Despre 8Wines 

Fondat în 2015 cu sediul in Praga, Republica Cehă, 8Wines.com este un distribuitor online, independent de 

vinuri, specializat în vânzarea vinurilor premium pe piața din UE și nu numai. Compania a fost medaliată cu 

Aur trei ani consecutiv  de către Wine-Searcher pentru selecțiile sale de vinuri, care conțin unul din cele mai 

extinse portofolii de vinuri din Lumea Nouă în Europa. Cu o rata compusă de creștere anuală a vânzărilor 

nete de peste 100% în ultimii trei ani, 8Wines este bine pregătit să își continue creșterea în Europa și să se 

extindă în America de Nord și Asia. 

Consilieri 

Tranzacția a fost asistată de către Baltic Partners și BPV Braun Partners în calitate de consilieri financiari și, 

respectiv, juridici, reprezentând 8Wines, și Peterka & Partners, ca și consilieri juridici pentru Purcari. 

 

Informații 

Eugeniu Baltag 

Relații cu Investitorii 

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 capaci tatea 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. 
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