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Capital social: EUR 200.000
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Către:

Bursa de Valori București (BVB)

cc:

Cyprus Securities & Exchange Commission (Comisia Valorilor Mobiliare
și a Bursei din Cipru - CySEC), Autoritatea de Supraveghere Financiară
din România (ASF)

Anunț și raport curent
Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din data de 29 Martie 2021
Data Raportului: 29 martie 2021
Denumirea Entității emitente: Purcari Wineries Public Company Limited
Sediul social: Str. Lampousas nr. 1, 1095, Nicosia, Cipru
Număr de telefon/fax.: +373 22 856 035/ +373 22 856 022
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului din Cipru: HE201949
Capital social subscris și vărsat: EUR 200.000
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București, Categoria internațională acțiuni
Simbol: WINE
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) a avut loc astăzi la sediul
Societății din Str. Lampousas, Nr. 1, Nicosia, 1095, Cipru.
La AGEA a fost hotarate urmatoarele aspecte:
1.
Actionarii au votat in unanimitate aprobarea majorării capitalului social autorizat al
Societății de la 210.000,00 EUR, împărțit în 21.000.000 de acțiuni cu valoare nominală de
0,01 EUR fiecare, la 410.000,00 EUR, împărțit în 41.000.000 de acțiuni cu valoare nominală
de 0,01 EUR fiecare.
2.
Actionarii au votat in unanimitate aprobarea majorării capitalului social emis al
Societății de la 200.000,00 EUR la 400.000,00 EUR prin emiterea a 20.000.000 de acțiuni
gratuite către toți acționarii Societății, înregistrați în registrul acționarilor la data de
înregistrare (inclusiv Societatea, în ceea ce privește acțiunile proprii pe care le deține). Cele
20.000.000 de acțiuni gratuite vor fi emise la valoare nominală și vor fi plătite din rezerva

de prime de emisiune a Societății. Acționarii îndreptățiți să primească acțiuni gratuite nu pot
renunța la acest drept. Consiliul de Administrație este împuternicit să întreprindă toate
acțiunile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii privind majorarea capitalului
social.
3.
Actionarii au votat in unanimitate aprobarea următoarelor date relevante pentru
hotărârea nr. 2 de mai sus:
⁻ data de înregistrare va fi 20.07.2021;
⁻ data plății va fi la sau în jurul datei de 21.07.2021;
⁻ ex-date va fi 19.07.2021.
4.
Cu 80.81% din voturi Consiliului de Administrație a fost autorizat pentru a ajusta
detaliile planurilor de stimulare a angajaților și a managementului implementate de Societate
și active în prezent, precum și pentru a ajusta aranjamentele contractuale existente cu
beneficiarii acestor planuri, astfel încât să se țină cont de efectele majorării de capital social
propuse la punctul nr. 2 de mai sus, după cum este cazul.

Cu considerațiune,

___________________
Victor Arapan
CFO

